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“Fraternidade e Juventude”, tendo em vista a previsão da aprovação do Estatuto da Juventude que
tramita no Senado Federal. Senador Paulo Paim...
Referência à renúncia do Papa Bento XVI
como ato de abnegação que deve servir de exemplo para a área política. Senadora Ana Amélia......
Aparte à senadora Ana Amélia. Senador
Eduardo Suplicy.....................................................
Cumprimentos ao Papa Bento XVI pela atitude
de humildade e coragem ao renunciar seu mandato
e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela
campanha da Fraternidade 2013 que terá como
tema “Fraternidade e Juventude”. Senador Eduardo
Suplicy....................................................................

602

618
619

623

REQUERIMENTO
Requerimento nº 27, de 2013, que solicita a
realização de sessão especial em comemoração ao
transcurso de 25 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. Senador Vital do Rêgo.....
Requerimento nº 28, de 2013, que solicita o
comparecimento do ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota, para
prestar os devidos esclarecimentos acerca da presença do embaixador da Venezuela no Brasil no
evento em favor de correligionários do Partido dos
Trabalhadores (PT) condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Senador Álvaro Dias.......................
Requerimento nº 29, de 2013, que solicita
que seja consignado voto de aplauso ao Jornal
O Dia, do Estado do Piauí. Senador João Vicente
Claudino.................................................................
Requerimento nº 30, de 2013, que solicita
voto de congratulação aos desembargadores Cláudio Dinart Déda Chagas, Edson Ulisses de Melo e
Suzana Maria Carvalho Oliveira pela posse da nova
Mesa Diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe.
Senador Antônio Carlos Valadares.........................
Requerimento nº 31, de 2013, que solicita ao
Tribunal de Contas da União a realização de auditoria ou inspeção para apurar o cometimento de
ilegalidades em licitação para aquisição de tablets
pela Procuradoria Geral da República, chefiada por
Roberto Monteiro Gurgel Santos, conforme noticiado em sites na internet. Senador Fernando Collor..
Requerimento nº 32, de 2013, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplausos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Amazonas - FAPEAM, que completa 10 anos,

27

29

43

44

64

Pág.
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do Amazonas. Senadora Vanessa Grazziotin.........
Requerimento nº 33, de 2013, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplausos à Secretaria do Patrimônio da União - SPU, que
completa 159 anos, no dia 30 de janeiro. Senadora
Vanessa Grazziotin.................................................
Requerimento nº 34, de 2013, que solicita
a inserção em ata de voto de congratulações e
aplausos ao Município de Envira, que completa
51 anos, no dia 31 de janeiro. Senadora Vanessa
Grazziotin...............................................................
Requerimento nº 35, de 2013, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplausos a Zona Franca de Manaus - ZFM, que completa
46 anos, no dia 2 de fevereiro. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Requerimento nº 36, de 2013, que solicita
a inserção em ata de voto de congratulações e
aplausos ao senador José Sarney pelo Exercício
da Presidência do Senado Federal. Senadora Vanessa Grazziotin.....................................................
Requerimento nº 37, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado da Fazenda,
no âmbito da Caixa Econômica Federal, acerca de
operações bancárias e convênios firmados entre
a Funasa e o governo do Estado do Piauí e seus
municípios. Senador João Vicente Claudino...........
Requerimento nº 38, de 2013, que solicita
que sejam requeridas informações ao ministro da
Controladoria Geral da União referentes a atos de
gestão da Superintendência Estadual da Funasa no
Estado do Piauí. Senador João Vicente Claudino..
Requerimento nº 39, de 2013, que solicita
que sejam requeridas informações ao ministro de
Estado da Fazenda com referência a atividades da
competência do Banco do Brasil. Senador João Vicente Claudino........................................................
Requerimento nº 40, de 2013, que solicita
que sejam requeridas informações ao ministro de
Estado da Saúde com referência a atividades da
competência da Funasa. Senador João Vicente
Claudino..................................................................
Requerimento nº 41, de 2013, que solicita
que sejam requeridas informações ao ministro de
Estado da Saúde acerca de convênios firmados
entre a Funasa e o Governo do Estado do Piauí.
Senador João Vicente Claudino.............................
Requerimento nº 42, de 2013, que solicita que
sejam requeridas informações ao ministro de Estado
da Saúde referentes a atividades da competência
da Funasa. Senador João Vicente Claudino...........

70

70

71

72

72

73

74

74

75

75

76

XII
Pág.

Requerimento nº 43, de 2013, que solicita
que sejam encaminhados votos de pesar pelo falecimento do jornalista, radialista e publicitário Carlos
Mambrini, 67 anos, ocorrido no dia 31 de janeiro
de 2013, vítima de um ataque cardíaco fulminante.
Senadora Ana Amélia.............................................
Requerimento nº 44, de 2013, que solicita licença dos trabalhos da Casa, no período de 08 de
fevereiro a 08 de junho de 2013, para tratamento
de saúde. Senador João Ribeiro.............................
Requerimento n 45, de 2013, que solicita licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa no
período de 4 a 9 de março de 2013, para participar
de missão oficial, a ser organizada pela embaixada
Suíça no Brasil e pelo Grupo Parlamentar Suíça
America-Latina, naquele país. Comunica que estará
ausente do País, no período de 28 de fevereiro a
11 de março de 2013. Senador Flexa Ribeiro........
Requerimento nº 46, de 2013, que solicita
em aditamento ao Requerimento nº 19, de 2013,
que a Sessão especial, requerida para o dia 18 de
março de 2013, destinada a homenagear a Ordem
DeMolay, seja transferida para o dia 1º de abril de
2013. Senador Sodré Santoro................................
Requerimento nº 47, de 2013, que solicita a
realização de Sessão Especial, no dia 18 de março de 2013, destinada a homenagear a memória
intelectual e a carreira política de quase 50 anos
do ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado
federal, ex-senador e ex-governador Ronaldo Cunha
Lima, falecido no dia 7 de julho de 2012. Senador
Cícero Lucena........................................................
Requerimento nº 48, de 2013, que solicita o
comparecimento do ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota, para
prestar os devidos esclarecimentos acerca da presença de agentes cubanos designados para acompanhar os passos de Yoani Sánchez no Brasil, bem
como a participação de servidores do governo brasileiro no referido esquema. Senador Alvaro dias..
Requerimento nº 49, de 2013, que solicita o
comparecimento do secretário geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, para prestar
esclarecimentos acerca da presença de agentes
cubanos designados para acompanhar os passos
de Yoani Sánchez no Brasil, bem como a participação de servidores do governo brasileiro no referido
esquema. Senador Alvaro Dias..............................
Requerimento nº 50, de 2013, que solicita a
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento,
no dia 14 de fevereiro de 2013, do advogado, político brasileiro e escritor, Fernando Lyra, e a apresentação de condolências à família e à Fundação

76

77

77

462

463

738

738

Pág.

Joaquim Nabuco, Órgão do Ministério da Educação.
Senador Eunício Oliveira........................................
Requerimento nº 51, de 2013, que solicita a
inserção em ata de voto de profundo pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento
do ex-deputado federal, Fernando Lyra. Senador
Cristovam Buarque.................................................
Requerimento nº 52, de 2013, que solicita
inserção em ata de voto de pesar e apresentação
de condolências à família pelo falecimento do professor emérito da Universidade Federal do Ceará,
José Júlio da Ponte Filho. Senador Inácio Arruda..
Requerimento nº 53, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do médico e líder
político brasileiro, Almir José de Oliveira Gabriel,
ex-secretário de saúde, ex-prefeito de Belém, ex-senador da República, constituinte relator da ordem
social e duas vezes governador do Estado do Pará.
Senador Flexa Ribeiro............................................
Requerimento nº 54, de 2013, que solicita
realização de sessão especial em memória dos
mortos no holocausto e para marcar o transcurso
de 70 anos da insurreição dos judeus no Gueto de
Varsóvia. Senador Flexa Ribeiro.............................
Requerimento nº 55, de 2013, solicita que seja
consignado, nos anais do Senado, voto de repúdio
ao tratamento desumano dispensado pelas autoridades bolivianas aos brasileiros presos na Bolívia.
Senador Jorge Viana..............................................
Requerimento nº 56, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado das Relações
Exteriores sobre as denúncias de tortura dos brasileiros presos no Presídio Modelo Villa Busch, em
Cobija, na Bolívia. Senador Jorge Viana................
Requerimento nº 57, de 2013, que solicita
informações ao ministro de estado das Cidades sobre a disponibilidade de decibelímetros nos estados
brasileiros para uso em fiscalização do disposto na
Resolução nº 204/2006 do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN e o número de multas aplicadas de 2007 a 2012 por infração ao art. 228 da
Lei nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro. Senadora Kátia Abreu............................
Requerimento nº 58, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado das Relações
Exteriores sobre denúncias de tortura e maus tratos a cidadãos brasileiros presos em penitenciárias
bolivianas. Senador Anibal Diniz............................
Requerimento nº 59, de 2013, que solicita
inserção de voto de pesar pelo falecimento de,
Roberto Makassa, bem como seja encaminhado o
referido voto aos seus familiares e amigos. Senadora Vanessa Grazziotin.........................................

739

770

864

887

888

903

904

924

924

925

XIII
Pág.

Requerimento nº 60, de 2013, que solicita
inserção de voto de pesar pelos falecimentos dos
jovens da cidade de Santa Maria, no Estado do
Rio Grande do Sul, no último dia 27 de janeiro de
2013, bem como seja encaminhado o referido voto
para o Prefeito do Município de Santa Maria, Cezar
Augusto Schirmer. Senadora Vanessa Grazziotin..
Requerimento nº 61, de 2013, solicita que
seja registrado em ata voto de aplauso para a Universidade Federal do Ceará - UFC, que figura na
lista das 500 melhores universidades do mundo, e
seja levado ao conhecimento do Magnífico Reitor
Doutor Jesualdo Pereira Farias, da UFC, ao Corpo
Docente, bem como a toda comunidade acadêmica.
Senador José Pimentel...........................................
Requerimento nº 62, de 2013, solicita que
seja apresentado pelo Senado Federal voto de
pesar pelo falecimento de, Claudionor Viana Teles
Veloso, Dona Canô, apresentando condolências à
família. Senadora Lídice da Mata...........................
Requerimento nº 63, de 2013, solicita que
seja apresentado, pelo Senado Federal, voto de
pesar pelo falecimento do historiador baiano Ubiratan Castro, apresentando condolências à família.
Senadora Lídice da Mata........................................
Requerimento nº 64, de 2013, solicita que
seja apresentado pelo Senado Federal, voto de
pesar pelo falecimento de, Alessandro Lufty Ponce de Leon, apresentando condolências à família.
Senadora Lídice da Mata........................................
Requerimento nº 65, de 2013, que solicita
apresentação de congratulações ao bailarino goiano
Adhonay Soares, pelo primeiro lugar alcançado no
Concurso Internacional Prix de Lausanne, na Suiça;
bem como, pela sua premiação no Youth American
Grand Prix (YAGP), em Nova York, EUA, e ainda,
nas edições do Festival de Dança de Joinville, em
Santa Catarina. Senadora Lúcia Vânia...................

925

926

926

927

927

928

SAÚDE
Comentários a respeito da ausência de médicos no interior do Brasil, bem como defesa do
projeto que valida os diplomas de universidades
estrangeiras. Senadora Vanessa Grazziotin...........
Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. Senador Roberto Requião..........................................
Preocupação com a situação das Santas
Casas e hospitais filantrópicos do Brasil que estão
sofrendo com falta de gerenciamento, planejamento
e assistência financeira por parte do poder público.
Senador Alvaro Dias...............................................

448
449

755

Pág.

Considerações sobre a distribuição geográfica
de médicos no País e a qualidade da formação desses profissionais e destaque à Proposta de Emenda à Constituição, de autoria de Sua Excelência,
que cria a carreira de médico no âmbito exclusivo
do Sistema Único de Saúde (SUS) nos níveis, federal, estadual, distrital e municipal. Senador Vital
do Rêgo..................................................................
Registro de artigo escrito pelo médico paraibano Manoel Jaime Xavier Filho que trata sobre a
importância da implantação dos centros de tecnologia celular e apelo ao ministro da Saúde para que
esses centros possam chegar também aos estados
menos favorecidos, principalmente na região Nordeste. Senador Vital do Rêgo.................................
Comentários sobre estudo publicado pelo
Conselho Federal de Medicina apontando a má distribuição de médicos no Brasil. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Críticas à distribuição geográfica de médicos
no Brasil, bem como defesa da criação do quadro
de carreira destes profissionais. Senador Paulo
Davim.....................................................................

772

831

833

836

SEGURANÇA PÚBLICA
Comentários acerca da tragédia ocorrida na
boate Kiss em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, e apelo para a necessidade de se criar
medidas a fim de evitar acontecimentos dessa natureza. Senador Jorge Viana..................................
Preocupação com a crescente violência no
Estado de Santa Catarina, e destaque à ação do
governador, que se reuniu com o ministro da Justiça para tratar da participação do Governo Federal
no enfrentamento dessa situação. Senador Casildo
Maldaner.................................................................
Aparte ao senador Casildo Maldaner. Senador
Eduardo Suplicy......................................................
Reflexão sobre a crescente violência no País
e destaque ao Projeto de Lei do Senado, de autoria
de Sua Excelência, que visa alterar o Estatuto da
Criança e do Adolescente, possibilitando a aplicação da pena prevista no Código Penal para adolescente infrator no caso de reincidência na prática de
infração grave. Senador Sérgio Souza...................
Aparte ao senador Sérgio Souza. Senador
Eduardo Suplicy......................................................
Considerações sobre o aumento do número
de óbitos no período do carnaval, principalmente
no trânsito, e medidas preventivas para evitar tais
acidentes. Senadora Ana Amélia. ..........................

29

36
37

50
51

485

XIV
Pág.

Registro da apresentação de um Projeto de
Lei de autoria de Sua Excelência que dispõe sobre
as normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas de shows e similares. Senador Jorge Viana...................................................
Preocupação com a fronteira que liga o Estado de Roraima com a Venezuela onde, nos últimos
anos, tem se agravado a situação de violência e
assaltos. Senador Romero Jucá.............................
Preocupação com a crescente violência e
criminalidade no Estado da Paraíba e apelo às autoridades para que tomem providências. Senador
Vital do Rêgo..........................................................

dentes e relatores das medidas provisórias. Senador
José Agripino..........................................................

862

757

Apelo para que seja votada a Medida Provisória nº 285 que já foi apreciada pela Câmara dos
Deputados. Senador Walter Pinheiro......................

863

783

Apelo para que seja votado com urgência o
Requerimento nº 18, de 2013, apresentado por Sua
Excelência. Senadora Ana Amélia..........................

864

831

SENADO FEDERAL
Congratulações aos integrantes da Mesa Diretora recém eleitos e considerações sobre os trabalhos a serem desenvolvidos pela casa no biênio
de 2013/2014. Senador Jayme Campos.................
Comentário sobre a retomada dos trabalhos
legislativos destacando a necessidade de se dar
início a uma agenda e sugestão de algumas pautas que devem ser priorizadas. Senador Rodrigo
Rollemberg.............................................................
Reiteração da solicitação feita por Sua Excelência para que sejam votados os requerimentos
propondo a convocação do ministro das Relações
Exteriores e do secretário geral da Presidência da
República para que se posicionem sobre suposta
tentativa de desqualificar a escritora Yoani Sánchez.
Senador Alvaro Dias...............................................
Registro de medidas a serem implantadas
pela atual mesa diretora no Senado Federal tendo
como vetores principais a austeridade e transparência. Senador Renan Calheiros...........................
Solicitação ao senador Renan Calheiros para
que seja adotado um critério de indicação de presi-

Pág.

57

615

TRÂNSITO
Comentário sobre a queda significativa do número de mortes no trânsito, resultado da aplicação
da nova versão da Lei Seca durante os festejos do
carnaval. Senador Aloysio Nunes Ferreira.............

647

Registro da estatística de mortes no trânsito
no Estado do Rio Grande do Sul durante o período
de carnaval, bem como destaque para a necessidade de investimentos na infraestrutura viária, educação e fiscalização de trânsito e apresentação de
um projeto de lei que trata da facilitação de acesso
à carteira de habilitação para pessoas com deficiência na visão. Senadora Ana Amélia....................

650

TURISMO
837

860

Reflexão sobre a necessidade de desenvolver
uma política mais agressiva de incentivo ao turismo
tendo em vista a aproximação de grandes eventos
esportivos, com destaque à importância de se explorar novos pontos turísticos, principalmente na
região Norte do Brasil. Senador Sodré Santoro.....

45

Fevereiro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 7

01709

Ata da 3ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 6 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, da Srª Ana Amélia
e dos Srs. Eduardo Suplicy e Valdir Raupp
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 20 horas e 11 minutos)

É o seguinte o Registro de comparecimento:

2

01710 Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 19, DE 2013
Denomina Natália Ferreira Paes Landim o
campus de São João do Piauí do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Estado do Piauí-IFPI.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí-IFPI
no município de São João do Piauí passa a ser denominado “Campus Natália Ferreira Paes Landim”.
Art. 2 º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Em 2008, a Lei nº 11.892 instituiu a Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e
criou os Institutos Federais, que são fruto do reordenamento e da expansão da chamada Rede Federal de
Educação Profissional que existia até então.
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O Estado do Piauí passou a contar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Estado do Piauí-IFPI, que nos últimos anos passou por
um amplo processo de expansão empreendido pelo
Governo Federal, contando atualmente com quatorze
câmpus em todo o Estado.
A presente proposta objetiva dar ao campus de
São João do Piauí, inaugurado em dezembro de 2012,
o nome de Natália Ferreira Paes Landim.
Dona Natália, como era conhecida, nasceu em
São João do Piauí em 06 de agosto de 1917, tendo
falecido na mesma cidade em 03 de agosto de 2010.
Foi casada com Francisco Antônio Paes Landim Neto,
com quem teve 10 filhos.
Embora tenha sempre residido em São João do
Piauí, Dona Natália desde muito cedo soube reconhecer a importância da educação para o desenvolvimento pessoal, não medindo esforços para a formação de
seus filhos, numa missão a que se dedicou praticamente sozinha, uma vez que ficou viúva desde 1961.
Nesse sentido, devotou toda sua existência ao
trabalho a fim de custear a formação de seus filhos.
Nunca época em que a cidade de São João do Piauí
contava apenas com o ensino no nível do antigo ginásio, enviou seus filhos para estudar em grandes centros como Salvador-BA, Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ
e Santos-SP.
Como resultado, seus filhos têm ocupado posições
de destaque na elite intelectual do Estado, como o seu
primogênito, José Francisco Paes Landim, advogado

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

formada pela antiga Universidade Federal do Brasil no
Rio de Janeiro, que foi professor da Universidade de
Brasília-UnB e hoje é deputado federal em seu sétimo
mandato pelo Piauí.
Seu filho Francisco Antônio Paes Landim Filho
graduou-se em direito pela UnB e é doutor pela Universidade de São Paulo-USP, desempenhando atualmente a função de Desembargador do Estado do Piauí.
Formaram-se também na UnB seus filhos Murilo Antônio Paes Landim e José do Patrocínio Paes Landim.
Já seu filho Luiz Gonzaga Paes Landim gradou-se em direito em Santos-SP, havendo sido Procurador
do Estado do Piauí e ocupando atualmente a função
de Superintendente da Sudene.
Único filho a optar pela medicina, Paulo Henrique
Paes Landim graduou-se na Universidade Católica de
Salvador, tendo exercido por vários anos a medicina
no sertão piauiense, bem como o cargo de deputado
estadual por cinco mandatos.
Enfim, é inegável que em uma época em que as
dificuldades para se alcançar o ensino superior eram
ainda maiores, Dona Natália não fraquejou diante dos
obstáculos que enfrentou para dar, através da educação, uma formação pessoal e profissional de qualidade a seus filhos.
A chegada do IFPI em São João do Piauí representa um marco para as pessoas da cidade, que poderão, através do ensino tecnológico e superior, atuar
como agentes de transformação de suas realidades e
da realidade daquela região.
Dessa forma, o exemplo de Dona Natália, que já
há muitos anos soube reconhecer o papel transformador
que a educação opera sobre as pessoas, é simbólico
para que outras mães e jovens daquela cidade possam ser incentivados a se dedicar à formação educacional, como também merecedor da homenagem ora
submetida à apreciação desta Casa, razão por que
estou certo de que a presente proposta contará com o
apoio de meus eminentes Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador João Vicente
Claudino.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa)
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 3, DE 2013
Altera dispositivo da Resolução nº 43, de
2001, do Senado Federal.
O Senado resolve:
Art. 1º O art. 7º da Resolução nº 43, de 2001,
do Senado Federal, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
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“Art. 7º.............................................................
§ 9º Os projetos de implantação de infraestrutura nos termos do inciso IV do § 3º do art.
7º desta Resolução continuarão a gozar de
excepcionalidade, em relação aos limites de
endividamento, até sua plena execução, ainda
que excluídos da matriz de responsabilidade
da Copa do Mundo FIFA 2014 e venham a ser
financiados por outras fontes alternativas de
financiamento.”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Justificação
O Senado Federal definiu a excepcionalidade em
relação aos limites de endividamento para financiamentos destinados à infraestrutura da Copa do Mundo de
2014 aprovados pelo Conselho Monetário Nacional (§
3º , inciso IV, do art. 7º.).
Ocorre, porém, que alguns dos empreendimentos
não poderão estar concluídos até o início do evento,
e deverão ser retirados da matriz de investimentos da
Copa, por esta razão específica, além de terem as
fontes de financiamento remanejadas mediante aditivo
contratual ou novos contratos.
Tal fato terá como consequência a perda da condição de excepcionalidade acima referida, resultando em
atrasos provavelmente muito maiores do que aqueles
ocorridos até o momento, com a necessidade de novas autorizações e perda de margem já programada,
em alguns casos, no limite de desembolso de 16% da
RCL – Receita Corrente Líquida.
Como se trata de intervenções igualmente importantes de mobilidade urbana, independentemente da
utilização já na Copa do Mundo, e o risco de que novos atrasos agora tenham repercussão muito negativa
no retorno dos investimentos em pleno andamento, a
presente proposta visa à continuidade dessas obras
com o direito à excepcionalidade, de maneira a evitar
os indesejáveis percalços. – Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001(*)
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições
de autorização, e dá outras providências.
....................................................................................
(*) Resolução no 19, de 2003.
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Art. 7o As operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios observarão, ainda, os
seguintes limites:
I – o montante global das operações realizadas
em um exercício financeiro não poderá ser superior a
dezesseis por cento da receita corrente líquida, definida no art. 4o;
II – o comprometimento anual com amortizações,
juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações
de crédito já contratadas e a contratar, não poderá
exceder a onze inteiros e cinco décimos por cento da
receita corrente líquida;
III – o montante da dívida consolidada não poderá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal,
conforme o disposto pela Resolução que fixa o limite
global para o montante da dívida consolidada dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O limite de que trata o inciso I, para o caso de
operações de crédito com liberação prevista para mais
de um exercício, será calculado levando em consideração o cronograma anual de ingresso, projetando-se
a receita corrente líquida de acordo com os critérios
estabelecidos no § 6o deste artigo.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações de concessão de garantias e de antecipação de
receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos
arts. 9o e 10, respectivamente.
§ 3o São excluídas dos limites de que trata o caput
as seguintes modalidades de operações de crédito:(*)
I – contratadas pelos Estados e pelos Municípios
com a União,
organismos mutilaterais de crédito ou instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a
finalidade de financiar projetos de investimento para
a melhoria da administração das receitas e da gestão
fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa
proposto pelo Poder Executivo Federal;(*)
II – contratadas no âmbito do Programa Nacional
de Iluminação Pública Eficiente (Reluz), estabelecido
com base na Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000;(*)
III – contratadas diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou com seus agentes financeiros credenciados,
no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e
ao Distrito Federal de que trata o art. 9-N da Resolução no 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho
Monetário Nacional (CMN), e suas alterações;(**)
IV – destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).(*)
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§ 4o Para efeitos de atendimento ao disposto no
inciso II do caput, o cálculo do comprometimento anual
com amortizações e encargos será feito pela média
anual da relação entre o comprometimento previsto e
a receita corrente líquida projetada ano a ano, considerandose, alternativamente, o que for mais benéfico:(**)
I – todos os exercícios financeiros em que houver
pagamentos previstos da operação pretendida; ou(**)
II – os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro de 2027.(**)
§ 5º (REVOGADO.)(*)
§ 6o Para os efeitos deste artigo, a receita corrente líquida será projetada mediante a aplicação de
fator de atualização, a ser divulgado pelo Ministério da
Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período
de doze meses findos no mês de referência.
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica às
operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas.
§ 8o O disposto no inciso II do caput não se aplica às operações de crédito que, na data da publicação
desta Resolução, estejam previstas nos Programas
de Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da
Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997 e, no
caso dos Municípios, nos contratos de refinanciamento
de suas respectivas dívidas com a União, ou aquelas
que, limitadas ao montante global previsto, vierem a
substituí-las.
Art. 8o
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
(*) Resolução no 19, de 2003.
(**) Resolução no 29, de 2009.

.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 1, de 2013, interposto no prazo regimental,
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 764, de 2011, da Senadora
Lídice da Mata, que altera a Lei nº 11.508, de 20 de
julho de 2007, que “dispõe sobre o regime tributário,
cambial e administrativo das Zonas de Processamento
de Exportação, e dá outras providências”.
É o seguinte o Recurso
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 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 25, de 2007,
do Senador Tião Viana, que modifica a Lei nº
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8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de determinar a aplicação de critérios de sustentabilidade ambiental às licitações promovidas
pelo Poder Público; e
– Projeto de Lei do Senado nº 346, de 2012,
do Senador Jorge Viana, que altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui
o Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor
sobre a implantação de faixa ou pista exclusiva
para motocicletas em vias de grande circula-
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ção e fixar as velocidades máximas permitidas
para esse tipo de veículo.
Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os
Projetos vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2003 (que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº
232, de 2007).
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro, Relatório de Gestão, Biênios 2009-2010 e 2011-2012, autuado como Ofício
nº S/1, de 2013.
O Ofício nº S/1, de 2013, vai à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 75, de 2013,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre a Sugestão nº 3, de 2012, que conclui
pela apresentação do Projeto de Lei do Senado nº
20, de 2013, que dispõe sobre a política de valorização dos benefícios da previdência social.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai às Comissões de
Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, para
exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Quero cumprimentar todos que nos acompanham
pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela Internet e
os colegas que estão no plenário.
Senador Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
Gostaria de solicitar a V. Exª a minha inscrição
para o dia de hoje, como orador, em nome da Liderança do PTB.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Sr. Senador. V. Exª será inscrito pela
Liderança, conforme, inclusive, ofício que já está aqui
na mesa.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A primeira oradora inscrita é a Senadora Vanessa Grazziotin, que está em plenário; em seguida,
o Senador Vital do Rêgo.
Obviamente que, logo em seguida à primeira
oradora inscrita, nós vamos ouvir o Senador Fernando Collor, como se faz, atendendo ao Regimento, intercalando entre as falas dos inscritos, pela Liderança
do PTB.
Senadora Vanessa, tempo regimental.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Jorge Viana.
Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiros, Sr. Presidente, eu estive nesta tribuna no dia
de ontem e teci alguns comentários acerca do ano de
2012, sobretudo para o Brasil, para o povo brasileiro.
Fiz questão de destacar avanços importantes alcançados pela gestão da Presidenta Dilma Rousseff,
que dá continuidade a uma política iniciada em 2003
pelo Presidente Lula e mostrando a importância de o
Brasil ter adotado ações que levassem à subida para
a classe média de mais de 40 milhões de brasileiros e
brasileiras. Mas também, Sr. Presidente, destaquei algumas exigências e alguns desafios que temos diante
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de nós para este e para os próximos anos. Desafios,
no sentido de fazer com que o Brasil cresça mais e
que, assim, possa continuar seguindo na sua política
de distribuição de renda, na sua política de busca de
igualdade.
E hoje, Sr. Presidente, eu, que não fiz, no final
do ano passado, venho a esta tribuna para fazer um
breve relato, uma brevíssima prestação de contas do
que foi o meu trabalho, o trabalho desenvolvido por
mim no ano de 2012, aqui no Senado Federal. Obviamente que todos sabem que todos sabem que eu
concorri à Prefeitura de Manaus ano passado. Não
apenas eu. Éramos cinco Senadores candidatos a
prefeitos. Portanto, se números mais expressivos não
foram alcançados, tenho certeza absoluta de que se
deu por conta dessa ausência temporária durante o
período eleitoral. Mas um período que foi muito importante, não só para o crescimento político, para a
consolidação das ideias, mas como oportunidade que
a gente tem em toda eleição de estar muitíssimo próximo da população, em determinados momentos, até
presenciando os problemas que a nossa gente querida
vivencia todos os dias.
Mas eu, Sr. Presidente, no ano passado, tive a
grata satisfação de ver um projeto de lei de minha autoria, projeto de 2003, portanto de nove anos, o Projeto
de Lei nº 1.033, que garantia e previa 30% de periculosidade para os vigilantes, ter sido sancionado no ano
passado pela Presidenta Dilma e, assim, transformado
na Lei nº 12.740, de 2012. Nas Comissões da Casa,
Sr. Presidente, também com o apoio dos colegas, eu
aprovei outras importantes matérias, como o Projeto nº
238/2011, que dispõe sobre a imunização de mulheres
contra o vírus do HPV, garantindo obrigatoriedade na
rede pública de saúde da disponibilização, principalmente para as meninas, da vacina do HPV, o que fará
com que as meninas de hoje sejam mulheres imunizadas e, portanto, livres do câncer de colo do útero,
que é um dos que mais levam à morte mulheres brasileiras. Esse projeto foi relatado pela Senadora Marta
Suplicy, e temos muita esperança e vamos trabalhar
muito para vê-lo aprovado definitivamente este ano e
ainda, quem sabe, este ano transformado em lei, Sr.
Presidente, vez que o próprio Ministério da Saúde, hoje,
já tem um estudo baseado em dados científicos que
comprovam o custo efetividade dessa vacina do HPV.
Também, Sr. Presidente, aprovamos outro projeto
muito importante, que é a reconstituição imediata da
mama no momento em que a mulher sofre cirurgia, e,
geralmente, as cirurgias ocorrem para extirpar o câncer de mama.
Aprovei, Sr. Presidente, um projeto da mesma forma, o Projeto nº 149, de 2011, que permite às empre-
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sas privadas deduzir do Imposto de Renda da pessoa
jurídica as despesas com capacitação de empregados.
Isso é muito importante, porque a legislação atual não
deixa clara essa possibilidade, e a Receita Federal, de
uma forma comum, insistente, tem cobrado a mais no
Imposto de Renda e não aceita a dedução do imposto de renda de pessoas jurídicas que, efetivamente,
invistam na formação profissional e educacional de
seus trabalhadores. Então, é um projeto, também de
igual forma, muito importante.
Aprovamos outro projeto que considero de largo
alcance social e que atende reivindicação antiga de
uma categoria de pequenos empresários, que são os
proprietários de autoescolas. Os proprietários de autoescolas têm não apenas o automóvel como o seu
instrumento de trabalho, Senador Jorge Viana – assim
como um taxista; o instrumento de trabalho do taxista é o automóvel, é o veículo, é o carro –, o dono de
autoescola também, e estamos falando de pequeno,
de microempresário. Então, o instrumento de trabalho
dele é o automóvel, mas, diferentemente do taxista,
ele não tem nenhuma isenção, ele não tem nenhum
incentivo do Estado brasileiro, como têm os taxistas,
que não pagam o IPI, quando da compra dos veículos.
Então, aprovamos também esse projeto de lei
que garante a isenção de IPI para os proprietários de
autoescolas, Senador Valdir Raupp. É muito importante, porque, além de serem um instrumento de trabalho,
eles são os responsáveis pela formação dos condutores e das condutoras do nosso Brasil. Então, no campo educacional, eles têm um papel muito importante.
Considero um projeto justíssimo, porque atende
não apenas a questão de que o carro é um meio de
trabalho, mas também porque eles desenvolvem uma
atividade educacional, e as escolas brasileiras têm
também incentivos vários para cada vez prestar melhor serviço educacional.
Eu fui a primeira, Sr. Presidente, a apresentar – e
o fiz porque quando aqui cheguei já havia um projeto,
de minha autoria, tramitando na Câmara dos Deputados –, e fiz questão de reapresentá-lo no Senado.
É um projeto que trata de uma nova regulamentação
para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, que tanta polêmica tem gerado entre o
Parlamento brasileiro e o Poder Judiciário.
O meu Projeto, de número 192, de 2011, tem
servido, sem dúvida, de base para a elaboração de
várias proposituras, inclusive, do Senador Walter Pinheiro, que foi e é o Relator dessa matéria aqui no
Senado Federal.
Entre as muitas ações do mandato, Sr. Presidente,
eu também reivindiquei e trabalhei muito junto ao Governo brasileiro, à Presidenta Dilma e, especialmente,
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ao Ministério da Agricultura para que os agricultores
da nossa região – não somente do Amazonas, mas
de toda a Amazônia – pudessem, em momentos de
dificuldades, quando ocorrem cheias e secas, quando
perdem a sua produção, a criação de animais, como
os demais agricultores do Brasil, Senador Jorge Viana,
acessar o Crédito Especial Emergencial, que existia
no Brasil inteiro, mas não existia em nossa região, na
Amazônia!
É um crédito importante, porque, sendo emergencial, é livre de burocracia. Em segundo lugar, há
um rebatimento por parte do Estado da ordem de 40%.
Isso significa dizer que um agricultor que perdeu toda
a sua safra tem a possibilidade, caso haja comprovadamente estado de urgência, emergência, de calamidade pública, de acessar o crédito com rebatimento de
40% e ainda com um prazo de dez anos para pagar.
Se o agricultor acessar R$10 mil, em dez anos
ele terá de devolver ao Estado brasileiro, a título de
pagamento, R$6 mil. Isso é muito importante, algo inédito no Brasil em relação à Amazônia.
Para a nossa região, foram disponibilizados cerca
de R$350 milhões para os produtores. Só no Estado
do Amazonas, Senador Jorge Viana, já foram liberados 135 milhões de crédito emergencial. Isso é muito
importante!
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Fiquei grata, e não apenas eu, mas o Estado, em decorrência dessa vitória, dessa conquista e
da sensibilidade do Governo Federal de estender a
aplicação desse crédito também para a Região Norte.
Na Presidência do Conselho Bertha Lutz, Sr.
Presidente, nós tivemos também a honra de entregar
um dos Diplomas Mulher-Cidadã Bertha Lutz. Entre as
cinco agraciadas, a Presidenta Dilma, que aqui esteve.
Fizemos a mais bela, a mais representativa sessão do
Dia Internacional das Mulheres que este Senado já viu.
Também, ao lado da Presidenta Dilma, outras mulheres merecedoras receberam, como a ex-Senadora,
a primeira mulher Senadora do Brasil, que é do meu
Estado, a ex-Senadora Eunice Michiles.
Em relação à Zona Franca, Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ...os embates são diários.
Apenas para concluir. Ontem eu ouvia um pronunciamento do Senador Romero Jucá, falando da
concentração da produção da Região Norte na cidade
de Manaus. Certamente, assim pensa o Acre também.

22

01730 Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Entretanto, não fosse a existência da Zona Franca, nós não teríamos nada na região. Então, diário
tem sido o embate e o debate acerca da Zona Franca.
Creio que fechamos muito bem o ano de 2012
e temos perspectivas alvissareiras para este e para o
próximo. Mesmo diante de um momento de votação e
discussão de difíceis matérias, que têm interface direta
com a Zona Franca de Manaus, nós temos a convicção de que conseguiremos garantir a competitividade
desse modelo que tem se mostrado importante para
a região, para o Brasil e, principalmente, para a defesa das florestas.
Se V. Exª me permitir mais um minutinho, eu
concluo o meu pronunciamento, Senador Jorge Viana.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...de algumas representando o Senado em
algumas comitivas de alguns eventos importantes do
exterior.
Por último, estivemos na China. E aqui quero
agradecer pela compreensão do Senador Collor de
Mello, que, na condição de Presidente da Comissão
de Relações Exteriores, sempre teve muito essa sensibilidade de garantir presença de Parlamentares brasileiros em todos os importantes fóruns internacionais.
Inclusive na Rio+20, onde estivemos numa delegação
muito importante.
Presidi a CPI do Tráfico de Pessoas, uma CPI que
apresentou um relatório que eu considero primoroso
e com um projeto de lei audacioso, e nós vamos lutar
também para que possamos aprovar no Parlamento
essa lei que promove o enfrentamento ao tráfico de
pessoas.
Por fim, Sr. Presidente, quero entregar o meu
pronunciamento e pedir a V. Exª que o dê como lido
na íntegra.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores; para mim e mais quatro senadores, os colegas Cícero Lucena, Humberto Costa,
Inácio Arruda e Wellington Dias, o ano de 2012 foi atípico por conta das nossas candidaturas às prefeituras
das capitais dos nossos Estados. Embora o processo
eleitoral tenha ocupado em demasia minha agenda,
principalmente a partir do mês de julho, encaminhei
algumas ações importantes para o Estado e meu país.
Tive, por exemplo, a grata satisfação de ver o
projeto 1033/2003, que garante 30% de periculosidade aos vigilantes, sancionado pela presidenta Dilma e
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transformado na Lei 12.740/2012. Nas comissões da
Casa, com o apoio dos colegas, aprovei outras importantes matérias como os projetos 238/2011, que dispões sobre a imunização de mulheres contra o HPV;
o 43/2012, que dispõe sobre técnica de reconstrução
imediata da mama em caso de câncer; o 149/2011
(Universidade dos Trabalhadores), que permite deduzir do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica as despesas com capacitação de empregados; e o projeto
334/2012, que dá isenção de IPI para aquisição de
carros por autoescolas.
Fui a primeira a apresentar uma proposta de reformulação da distribuição dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados, o FPE. O meu projeto, de
número 192/2011, tem servido de base para que possamos alcançar o entendimento.
Entre as muitas ações do mandato, também reivindiquei a ajuda econômica para mais de 10 mil agricultores amazonenses que perderam total ou parcialmente a produção devido a maior enchente dos rios
nos últimos 100 anos. O Governo Dilma atendeu ao
nosso apelo e criou de forma inédita uma linha de
crédito especial e emergencial de 350 milhões de reais para ajudar os produtores, dos quais mais de 135
milhões já foram liberados.
Na presidência do Conselho do Diploma Mulher
Cidadã Bertha Lutz, tive a grata satisfação de entregar o prêmio a presidenta Dilma neste plenário e ainda para a primeira senadora do Brasil, a amazonense
Eunice Michiles.
Continuamos mais forte ainda na defesa da Zona
Franca de Manaus, sempre nos posicionando contra matérias que prejudicam o modelo, a exemplo da
PEC da Música. Por outro lado nos empenhamos em
aprovar outras propostas como a apresentada pelo
governo que vai unificar a alíquota de ICMS em 4%
para acabar com a guerra fiscal dos portos, o que não
contribui com a Zona Franca de Manaus.
Representei o Senado em algumas missões nacionais e internacional que fui indicada para participar,
sendo a mais recente no mês passado na República
Popular da China, atendendo a convite formulado pela
Comissão de Assuntos Exteriores da Assembléia Popular daquele país.
No Brasil, participei da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, no
Rio de Janeiro, onde lamentavelmente não avançamos
muito em termos de financiamento, sobretudo quanto à
criação de um fundo internacional de apoio ao desenvolvimento sustentável da ordem de US$ 30 bilhões.
Participei de duas CPIs a do tráfico nacional e
internacional de pessoas e a do Cachoeira que investigou as relações do bicheiro com políticos. Na primeira,
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fui presidente do colegiado que acabou de apresentar
seu relatório final. O relatório apresentado pela senadora Lídice da Mata é um instrumento de extrema importância para o combate a esse tipo de crime, uma
vez que apresenta projetos que pune a prática do tráfico e garante proteção às vítimas, e outro que obriga
as autoridades a prestar esclarecimentos ao Senado
sobre implementação de políticas de combate a esse
crime. A CPI fez algumas diligências pelo país. Estivemos em Manaus, Salvador, Belém, São Paulo, Rio
de Janeiro, Natal e Goiânia.
No campo orçamentário e institucional, nesses
dois últimos anos obtivemos grandes êxitos com relação à execução das emendas individuais. Em 2011
foram empenhados e estão em execução 11 milhões e
meio, o que corresponde a quase 90% dos 13 milhões
que cada parlamentar pode emendar no Orçamento
da União daquele ano. Em 2012 já estão empenhados
cerca de 93% das emendas de caráter individual, algo
em torno de 13 milhões e 900 mil reais dos 15 milhões
que os parlamentares tiveram direito de emendar no
ano de 2012, Conseguimos a liberação de 9 milhões
da emenda de bancada proposta por mim para a construção do Estádio da Colina que servirá como centro
de treinamento para a Copa de 2014.
São recursos que vão para áreas que considero
de extrema importância para o desenvolvimento do
meu querido estado do Amazonas. Aplicamos recursos
em áreas estratégicas como a rural, saúde, educação,
ciência e tecnologia, cultura, esporte e outras.
Portanto, foi ano de muitas batalhas no qual tiramos lições para continuar firme em defesa do Brasil
e do Amazonas.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me inscrevesse para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, Senadora Ana Amélia, será a segunda
inscrita para comunicação inadiável, pois há a inscrição do Senador Alvaro Dias.
Nós temos agora, como orador inscrito, o Senador Vital do Rêgo.
Eu queria cumprimentar a Senadora Vanessa
e pedir desculpas, pois eu estava aqui conversando
com o nosso colega Senador Collor. Eu ouvi o discurso ontem do Senador Romero, mas ele elogiou a
Zona Franca, o modelo, e quer a implementação de
mecanismos de comércio diferenciado para os outros
Estados. Mas a sua luta em defesa da Zona Franca é
patrimônio já aqui na Casa e tem tido o apoio de todos
nós da Região Norte.
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Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo, pelo
tempo regimental de 10 minutos.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores,
duas moções trago à Casa para dividir com V. Exªs na
tarde de hoje.
A primeira: é com muita tristeza que venho a esta
tribuna. Contudo, não me parece lícito calar diante das
iniquidades que se sucedem diariamente no trânsito
deste País. No último final de semana, em João Pessoa, tivemos o mais trágico episódio do ano, daqueles
perfeitamente evitáveis, precipitado pela irresponsabilidade e imprudência de um motorista embriagado.
O soldado Michel Márcio da Silva Nascimento,
integrante da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de
Motocicletas (Rotam) da Polícia Militar da Paraíba, foi
morto covardemente, em pleno exercício de suas atividades profissionais. Atividades, registre-se, de extrema
relevância para o adequado e harmônico funcionamento
de toda a sociedade.
Era noite de sábado, no bairro de Mangabeira,
na capital paraibana, e Michel, junto com outros três
colegas policiais, zelando pela comunidade, fazia a
ronda, quando foi atropelado em sua moto por um
carro. O motorista, bêbado, como constatou o teste
de bafômetro, não teve sequer a dignidade de parar
para socorrer a vítima. Tentou escapar, foi perseguido
e, felizmente, pego a alguns metros do local do crime.
Não bastasse o desavergonhado desrespeito à
Lei Seca, norma há pouco revigorada, que tenta minimizar a estúpida espiral de mortes no trânsito, o soldado
Michel estava na iminência de ser promovido a cabo
da PM, da briosa Polícia Militar da Paraíba.
Com apenas 29 anos de idade, Michel Márcio
dedicou a última década de sua breve existência ao
serviço da população de João Pessoa. Ser policial,
servir ao próximo era o sonho realizado da vida deste
bravo soldado – seus familiares revelam, seus colegas
e amigos falavam durante o funeral.
Essa lamentável ocorrência, Srªs e Srs. Parlamentares, evidencia ainda mais, com a brutal incidência da morte – da intempestiva morte –, o rigor que
devemos ter com a prevenção aos crimes de trânsito
decorrentes da ingestão de álcool. Isso, claro, sem se
descuidar da necessária intensificação dos programas
de educação para o trânsito.
Não é possível que a nossa sociedade continue
aquiescendo a essas tragédias cotidianas, capazes de
ceifar vidas como a do soldado Michel.
Não temos o direito de neutralizar e aceitar pacientemente a estupidez, sempre cheia de capacidade
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e desenvoltura, para privar-nos de nossos semelhantes, de nossos entes queridos.
Nos primeiros 23 dias, Senador Sérgio Souza –
agradeço a manifestação de V. Exª e a permuta dos
horários, dos tempos de fala na tarde de hoje. Nos primeiros 23 dias de 2013, a região metropolitana da capital paraibana, João Pessoa, registrou nada menos que
301 acidentes de trânsito – triste somatório de imprudência, imperícia e irresponsabilidade, crimes mesmo.
Creio que o Governo do Estado da Paraíba precisa, com urgência, conceder redobrada atenção a um
problema que se agrava a cada ano.
A progressão geométrica da frota nacional de
veículos e a habilitação por vezes concedida sem o
devido rigor são fatores que conspiram contra o bem-estar e a segurança da coletividade.
A dotação de recursos humanos e materiais para
a Polícia Militar, capaz de garantir policiamento preventivo e ostensivo constante, é medida capaz de minimizar as tragédias que se sucedem no trânsito brasileiro,
no paraibano, em particular.
Como disse no início desta intervenção, o soldado
Michel, que procurava melhorar sua renda familiar como
socorrista do Samu, foi morto no dia de sua promoção
ou a poucos dias da sua promoção a cabo da PM. Assim, o óbito prematuro e descabido implicou ainda uma
pensão menor para sua viúva, o que adiciona privações
materiais à tristeza e à dor de seus familiares.
É um problema recorrente, que trago a V. Exªs.
Acabei de falar com uma das maiores lideranças
políticas, o Major Fábio, que defende a categoria dos
policiais militares da Paraíba, Deputado Federal de
brilho invejável, e mostrei a ele que este gesto e esta
homenagem ao policial militar se estendia a toda a corporação. Eu dividia com o Deputado as apreensões e as
angústias por que passam os policiais, principalmente
aqueles da reserva. Há uma angústia muito grande.
A viúva do soldado atingido pela atrocidade criminosa do motorista embriagado vai receber mais ou menos
40% do seu salário, do que ele provia ainda em vida. É
desumano esse tipo de privação para os seus familiares.
Que a morte do soldado Michel Márcio da Silva
Nascimento sirva como aditivo a um incontornável ponto
de inflexão para a prevalência da responsabilidade e
do estrito respeito à vida humana no trânsito.
À viúva, aos pais, aos familiares, aos amigos e
aos colegas de corporação a minha solidariedade,
os meus profundos sentimentos, assim como a todos
aqueles que ontem e nas últimas horas estiveram presentes aos funerais, aos últimos atos daquele soldado,
que, em vida, honrou a sua farda, a certeza de que
seu exemplo será seguido.

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

Srªs e Srs. Parlamentares, ainda usando o tempo
que me resta, peço, o que já tive de diversos colegas Senadoras e Senadores, o apoio a requerimento de nossa
autoria para que, este ano, ao celebrar os 25 anos de
promulgação da Constituição Federal de 1988, promulgada no dia 5 de outubro, a Constituição cidadã... Faço
este requerimento para pedir a V. Exªs o apoiamento no
sentido de que realizemos aqui, na mesma data, com
igual brilho, 25 anos depois, uma justa homenagem à
nossa Constituição, guardiã da nossa democracia.
A nova Carta Magna, expressão máxima do processo de redemocratização do Brasil, pelo qual passou
o nosso País ao longo da década de 1980, se caracteriza pelo aperfeiçoamento das instituições do Estado,
para o cumprimento da elevada missão...
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ...
de preservação dos valores democráticos e dos direitos e das garantias individuais.
Desde a promulgação da nossa Lei Maior, vários
têm sido os aperfeiçoamentos do texto constitucional. A
tarefa do Constituinte de 1988 foi, fundamentalmente,
construir bases institucionais de uma sociedade que,
em coerência com o passado de lutas e conquistas,
não aceita o arbítrio nem tolera a desigualdade.
Dessa forma, num momento em que o Brasil se
destaca no cenário internacional, em virtude do alvorecer de um cenário de prosperidade, é importante
rememorar o papel que a nossa Constituição cidadã
exerce como guia para os compromissos que o Estado
brasileiro assumiu perante toda a sociedade.
Um quarto de século se passou desde a história
da promulgação da Constituição...
(Interrupção do som.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ...
e é hora de refletir sobre seus desafios – superados e
do porvir –, e acima de tudo, de celebrar as conquistas
do povo brasileiro.
Por essas razões, requeremos a realização de
sessão especial, para comemorar tão importante data,
que celebra a consolidação da democracia, da liberdade e da cidadania no Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, nobre Senador Vital do
Rêgo, que, em pouco tempo, já conquistou o respeito
de todos nós aqui nesta Casa, pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agora, para uma comunicação inadiável, pela
Liderança do PTB, Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr. Presidente desta sessão, Senador Jor-
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ge Viana, Srªs e Srs. Senadores, o Canal Adutor do
Sertão alagoano é uma das mais importantes obras
federais de infraestrutura hídrica no Nordeste brasileiro.
A sua finalidade é aumentar a disponibilidade de água
para as regiões do Sertão e do Agreste de Alagoas,
recorrentemente assolados pela estiagem, sobretudo
a deste ano, que é a mais grave, a mais séria, a mais
danosa dos últimos 80 anos.
Em sua extensão total, o Canal do Sertão terá
250 quilômetros e atenderá 42 Municípios do Estado,
beneficiando 1 milhão de alagoanos na fase plena da
sua operação, por meio da oferta de água aos núcleos
urbanos e rurais que o margeiam. Assim, o empreendimento tem por objetivo maior desenvolver a economia
regional pela melhoria das condições de abastecimento
urbano e dos perímetros de irrigação – haverá também
perímetros de irrigação, o que é fundamental numa obra
desse porte –, pelo desenvolvimento da piscicultura e
do agronegócio, bem como pelo remanejamento das
adutoras coletivas existentes, o que vai permitir reduzir
os custos de operação e manutenção para a companhia de abastecimento do Estado.
A primeira etapa do Canal do Sertão está para
ser inaugurada pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, muito provavelmente
ainda neste mês de fevereiro. Será uma oportunidade
em que o povo alagoano poderá manifestar seu sentimento de gratidão ao Governo Federal pelo incondicional apoio recebido.
A origem do Canal do Sertão se deu em 1991. Eu,
como Presidente da República, tive oportunidade de
viabilizar os meios necessários para que o então Governador Geraldo Bulhões, de Alagoas, iniciasse a obra já
no ano seguinte, o que, de fato, aconteceu. Lamentavelmente, a partir de 1993 e durante nove anos, o Governo
Federal daquele período paralisou a obra. Somente em
2001, o Governador Ronaldo Lessa reabriu o canteiro
por meio de um aporte, a título de contrapartida do Estado, de R$15 milhões até o ano de 2005. Infelizmente,
e somente no ano anterior à posse do Presidente Lula,
a União repassou à obra R$20 milhões, muito pouco
diante da necessidade daquele empreendimento, o que,
àquela altura, era um valor irrelevante para a dimensão
desse mesmo empreendimento.
Com a vitória do Presidente Lula, a esperança
renasceu e, com ela, a retomada do desenvolvimento
do País, em especial do nosso sofrido Nordeste.
Já em 2009, na condição de Senador da República, consegui, junto ao então Presidente Lula e com
o apoio de toda a Bancada alagoana no Congresso
Nacional, a inclusão do Canal do Sertão no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Com isso,
o ritmo dos acontecimentos mudou substancialmente.
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Por meio do PAC, as obras do Canal do Sertão avançaram e mais nenhum centavo do Tesouro do Estado
precisou ser investido no empreendimento.
Nos últimos 9 anos, mais de R$500 milhões foram
destinados ao Canal, garantindo com isso a conclusão
dos primeiros 65 quilômetros. Em suma, a obra, estimada em R$1,8 bilhão para sua conclusão, constitui
um investimento totalmente federal.
Apesar de tudo, Sr. Presidente, o atual Governo
do Estado continua ausente em todo esse processo
de luta contra a seca. Recentemente, auditoria do Tribunal de Contas da União constatou a má gestão da
Secretaria de Infraestrutura do Estado. Afirmou que o
Canal só não está em condições de pleno e imediato
funcionamento em função de uma série de ações que,
simplesmente, não foram realizadas pelo Governo estadual. Além disso, o relatório apontou sobrepreço, superfaturamento e perdas em virtude da não execução
de serviços essenciais. Ou seja, do ponto de vista administrativo e executivo, trata-se de um lastimável, desalentador e pífio desempenho do Governo de Alagoas.
Prova disso, Sr. Presidente, é que em audiência
com o Ministro da Integração Nacional, S. Exa o Sr.
Fernando Bezerra, eu e mais 30 prefeitos de Municípios castigados pela seca ficamos atônitos com a
informação de que o Governo de Alagoas não usou,
em 7 meses, R$10 milhões disponíveis desde agosto
do ano passado, a título de socorro inicial às vítimas
da prolongada e mais grave estiagem...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) –
...que afeta o Sertão nordestino, nos últimos 80 anos,
como já foi dito.
Obrigado, Sr. Presidente.
São recursos repassados...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador, só para tranquilizá-lo, o Senador Cícero pediu para fazer uma pergunta, então V. Exa ainda
dispõe de mais 5 minutos de tempo regimental para
concluir o seu discurso.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Eu agradeço a V. Exa e ao Senador Cícero Lucena.
Repetindo, prova disso, Sr. Presidente, é que em
audiência com o Ministro da Integração Nacional, S. Exa
o Ministro Fernando Bezerra, eu e mais 30 prefeitos de
Municípios castigados pela seca ficamos atônitos com
a informação de que o Governo de Alagoas não usou,
em 7 meses, R$10 milhões disponíveis desde agosto
do ano passado, a título de socorro inicial às vítimas da
prolongada e mais grave estiagem que afeta o Sertão
nordestino, nos últimos 80 anos, como aqui já foi dito.
São recursos repassados pelo Governo Federal,
de imensurável importância para os alagoanos atin-
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gidos pela seca, que foram, repito, categoricamente
desprezados pela atual gestão de Alagoas, já que
ficaram dormitando por tanto tempo na sonolenta burocracia estadual.
Enquanto o Governador move sua caneta a passo
de guiné, as estimativas apontam para a perda de 30% do
rebanho do Estado ou algo entre 250 e 300 mil cabeças
de gado. Nem mesmo o levantamento das perdas chegou
a ser feito pelo atual Governo do Estado. Ou seja, diante
do abandono dos desvalidos do Sertão e do Agreste, o
Governo e a Administração Estadual cometem mais um
crime contra o Estado de Alagoas e seu povo.
Mas, como dizia anteriormente, em relação à
audiência que nos foi concedida por S. Exª o Ministro
Fernando Bezerra, saímos todos nós, os prefeitos alagoanos da região atingida e eu próprio, reconfortados
pela mão solidária do Governo Federal por intermédio
do Ministro Fernando Bezerra, que prontamente, em
nome de Sua Excelência a Presidenta Dilma Rousseff, encaminhou positivamente todos os pleitos levados
pelos senhores prefeitos àquele Ministério.
Tenho plena certeza e convicção ����������������
de que nada faltará para ajudar a reconstrução da vida desses seres
humanos angustiados em nosso Sertão. Entretanto, ao
Governador de Alagoas, que sequer se indignou com o
flagrante de irresponsabilidade e incompetência, resta
agora certificar em seu currículo esse novo vexame oficial
para, assim, somar ao já conhecido descaso dele com
a educação, em estado de caos; com a saúde, em estado de caos; e com a própria vida dos alagoanos, tendo
em vista que o aparelho de segurança do Estado não é
capaz de dar proteção à vida dos alagoanos, que ficam
atemorizados de sair de suas casas sem ter a certeza
de que poderão voltar incólumes às suas residências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, agradecendo a V. Exª, mais uma vez, pelo
tempo concedido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Obrigado a V. Exª, Senador Fernando Collor.
Eu queria, então, como orador inscrito para uma
comunicação inadiável, chamar o Senador Alvaro Dias.
Depois, sigo com a lista de oradores inscritos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Fora
do microfone.) – Depois é quem, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Depois sou eu e, depois, o Flexa Ribeiro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, em
nome do PSDB, estou encaminhando à Mesa requerimento, nos termos do inciso I do art. 397 do Regimento
Interno, c/c art. 50 da Constituição Federal, pedindo o
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comparecimento do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, para prestar os
devidos esclarecimentos acerca da presença do Embaixador da Venezuela no Brasil no evento em favor
de correligionários do Partido dos Trabalhadores condenados pelo Supremo Tribunal Federal e eventuais
providências que o Governo Brasileiro deve adotar.
A imprensa divulgou a presença e participação
do Embaixador da Venezuela no Brasil, Maximilien
Sánchez, em evento em favor do ex-Ministro da Casa
Civil, condenado em ação penal recentemente julgada
pelo Supremo Tribunal Federal.
Diferentemente do País de origem do Embaixador,
o Brasil goza de plenitude democrática, com liberdade
de imprensa e, principalmente, de manifestação pública de todos os seus cidadãos.
No entanto, por estar imbuído de missão diplomática, o referido Embaixador está sujeito às regras
que são impostas, principalmente, pela Convenção de
Viena para Relações Diplomáticas, internalizada pelo
Decreto nº 56.435, de 1965, que assim dispõe:
Art. 41 (...)
1. Sem prejuízo de seus privilégios e imunidade todas as pessoas que gozem desses
privilégios e imunidades deverão respeitar as
leis e os regulamentos do Estado acreditado.
Têm também o dever de não se imiscuir nos
assuntos internos do referido Estado.
Nota-se que o embaixador participou de evento onde se questiona a decisão do Supremo
Tribunal Federal, em claro desrespeito à jurisdição da mais alta corte de justiça do país.
Diante dos fatos acima relatados é que proponho que o Ministro compareça ao plenário do Senado Federal para prestar os devidos esclarecimentos
sobre a participação do embaixador venezuelano em
atividades de política interna e de atuação judiciárias
brasileiras e eventuais providências que o Governo
brasileiro deve adotar.
Srª Presidente, questionamos inúmeras vezes a
política diplomática do nosso País. Não concordamos
com ela. Certamente, nós teríamos inúmeras lambanças
a apontar desta Tribuna ocorridas nos últimos anos em
matéria de política diplomática do nosso País. Mas desta feita não se trata de uma intervenção oposicionista.
Trata-se de uma intervenção em nome da soberania nacional. Não creio que Parlamentares governistas
possam admitir que um embaixador de um país sob a
égide de uma pseudodemocracia venha ao nosso País
afrontar a Suprema Corte. Trata-se de uma afronta a
uma instituição essencial no Estado de direito democrático, o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de imiscuir
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nos assuntos internos do nosso País. Trata-se de se
imiscuir em assuntos da política interna e, sobretudo,
imiscuir-se na atuação do Poder Judiciário do nosso
País, contestando decisão da Suprema Corte.
Portanto, Srª Presidente Ana Amélia, o objetivo
do nosso requerimento é trazer a este plenário o Ministro Patriota para que se possa aqui promover um
desagravo ao Supremo Tribunal Federal e para que se
possa aqui sustentar a defesa da soberania do nosso País, espancando todas as tentativas que possam
advir de quem quer que seja, mas, notadamente de
um país que não é exemplo de democracia, espancar
qualquer tentativa que tenha por objetivo afrontar a
soberania do Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª
Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Senador Alvaro Dias, o requerimento de V. Exª em
relação à convocação referida já se encontra na Mesa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Também a Mesa recebeu o requerimento do
Senador Vital do Rêgo para a realização de sessão
especial em comemoração ao transcurso de 25 anos
da promulgação da Constituição Federal de 1988, com
o apoio de vários Senadores.
Será lido e apresentado após a Ordem do Dia.
É o seguinte o Requerimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 28, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do Artigo 397 do
Regimento Interno do Senado Federal, c/c o artigo 50
da Constituição Federal, o comparecimento do Ministro de Estado das Relações Exteriores, ANTÔNIO DE
AGUIAR PATRIOTA, para, prestar os devidos esclarecimentos acerca da presença do embaixador da Venezuela no Brasil no evento em favor de correligionários
do Partido dos Trabalhadores condenados pelo STF.
Justificação
Em matéria publicada no jornal Correio Braziliense de hoje, intitulada “Palanque distrital para José
Dirceu”, é mencionada a participação do embaixador
da Venezuela no Brasil, Maximilien Sánchez Arveláiz,
em evento em favor do ex-Ministro da Casa Civil condenado na ação penal recentemente julgada pelo Supremo Tribunal Federal.
Diferentemente do país de origem do embaixador, o Brasil goza de uma plenitude democrática que
se estende à liberdade de imprensa e, principalmente,
de manifestação pública de todos os seus cidadãos.
No entanto, por estar imbuído da missão diplomática, o referido embaixador está sujeito às regras que
lhe são impostas, principalmente, pela Convenção de
Viena para Relações Diplomáticas, internalizada pelo
Decreto 56.435/65, que assim dispõe:
Artigo 41 (...)
1. Sem prejuízo de seus privilégios e imunidade
todas as pessoas que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leis e os regulamentos do
Estado acreditado. Têm também o dever de não se
imiscuir nos assuntos internos do referido Estado.
Nota-se que o embaixador participou de evento
onde se questiona a decisão do Supremo Tribunal Federal, em claro desrespeito à jurisdição da mais alta
corte de justiça do país
Diante dos fatos acima relatados é que proponho
que o Ministro compareça ao Plenário do Senado Federal,
para prestar os devidos esclarecimentos sobre a participação do embaixador venezuelano em atividades de
política interna e de atuação judiciária brasileiras e eventuais providências que o governo brasileiro deve adotar.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2013. – Senador Alvaro Dias, Vice-Líder do PSDB, em exercício.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Liderança do PSB, Partido Socialista Brasileiro, comunica à Mesa Diretora do Senado Federal
que a Exmª Srª Senadora Lídice de Mata ocupará a
vaga Vice-Líder da Bancada do PSB, de acordo com
os termos regimentais desta Casa Legislativa. Assina
o Senador Rodrigo Rollemberg, que é o líder da Bancada do PSB.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
GLPSB OF. Nº 0024/2013
Brasília (DF), 4 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
A Liderança do PSB – Partido Socialista Brasileiro, comunica à Mesa Diretora do Senado Federal que
a Excelentíssima Senhora Senadora Lídice da Mata
(PSB/BA) ocupará a vaga de Vice-Líder da bancada
do PSB de acordo com os termos regimentais desta
Casa Legislativa.
Cordialmente, – Senador Rodrigo Rollemberg,
Líder do PSB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Será anotada pela Mesa a publicação no Diário
do Congresso.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido a fazer uso da palavra como orador
inscrito o Senador e nosso Vice-Presidente, Senador
Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, eu, como tinha falado ontem – por uma coincidência, V. Exª preside a
sessão e eu tive o privilégio de passar a direção desta
sessão para uma Senadora que é do Rio Grande do
Sul, que já fez um pronunciamento aqui sobre o tema
que trago aqui para a Casa –, penso que nós seguimos
sofrendo com a tragédia porque praticamente todos
os dias uma nova vítima fatal se soma às centenas de
mortos no lamentável episódio do incêndio na boate
Kiss, em Santa Maria.
Eu trago alguns números. Essa tragédia que abalou as famílias de Santa Maria, do Rio Grande do Sul
e do Brasil inteiro, que repercutiu da maneira como
repercutiu no mundo, ela se segue a outras tragédias
que aconteceram no Brasil e mundo afora. Vou citar
algumas: um incêndio no circo em Niterói, em 61, com
500 mortos; o incêndio do edifício Joelma, com 180
mortos, em 1974; em 84, em Cubatão, na favela, 93
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mortos; em Porto Alegre, lojas Renner, 41 mortos em
76; no edifício Grande Avenida em São Paulo, em 81, 17
mortos; o edifício Andraus – logo no começo dos anos
70. Em 72, 16 mortos; e também uma casa de shows
em Belo Horizonte, Canecão, 7 mortos e 300 feridos.
Quando a gente busca mundo afora tragédias em
casas de show, nós temos: na Argentina, em 2004, 194
mortos em um incêndio em uma discoteca; na Venezuela, em 2002, 50 mortos em uma casa de show, em um
incêndio; no Peru, mais 50 mortos em uma discoteca
chamada Utopia; no México, 20 mortos; na China, em
2000, 300 mortos em uma casa de espetáculos; nos
Estados Unidos, em 2003, 96 mortos.
E agora, em Santa Maria, 238 mortos, jovens,
cheios de vida; famílias perderam os únicos filhos que
tinham. Um foi para cuidar do outro, e ambos perderam a vida. O incêndio de Santa Maria, que ocorreu
no último dia 27 na boate Kiss, é uma soma de lamentáveis erros e equívocos. O vocalista segurou um
artefato pirotécnico e iniciou o incêndio. Era comum
a utilização – e é comum –, nas casas de espetáculos, o uso de fogos de artifício, de fumaça, de fogo. A
banda comprou um sinalizador proibido. O extintor de
incêndio não funcionou. Havia mais público do que a
capacidade do estabelecimento. A boate tinha apenas
um acesso à rua. O alvará fornecido, que passa pelos
bombeiros, estava vencido. Cento e oitenta mortos
foram encontrados próximos aos banheiros; 90% das
vítimas foram envenenadas por gases tóxicos, não foram queimadas. Equipamentos de gravação estavam
no conserto.
Essa tragédia mexeu com todos nós e cada país
desses que eu citei, que viveu uma tragédia, tomou
algumas atitudes, Senadora e Presidenta Ana Amélia.
Eu vi V. Exa ontem propondo uma comissão especial.
Nós não temos regramento nem legislação nacional
sobre esse tipo de evento. A defesa civil – eu trabalhei na Comissão de Defesa Civil – não trata especificamente desse tipo de evento. Ele é caracteristicamente levado para os Municípios, para as prefeituras,
que obviamente, amparadas em parecer do Corpo de
Bombeiros, dão ou não a licença.
O pronunciamento que eu quero fazer aqui na
Casa traz alguns encaminhamentos, porque nós temos
que tomar uma atitude. É óbvio que nós precisamos
seguir sendo, como todos foram, solidários. O abraço,
o carinho, o apoio às famílias, inclusive psicológico,
são fundamentais – e me parece que as autoridades
do Rio Grande do Sul, inclusive o próprio Ministério da
Saúde, estão fazendo –, mas que atitude nós vamos
tomar diante de um episódio como esse? O que vamos
fazer para que outro evento como esse não aconteça?
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Quando também lamentavelmente ocorre um desastre aéreo, não há como se fazer o reparo do dano,
mas, nessa atividade em que ninguém pode garantir
a segurança do voo, pode-se garantir cuidados com
a segurança apesar de o voo depender de outras
variáveis. Quando acontece um acidente, não se sai
partindo só para ver quem é o culpado, mas como se
pode fazer para que outro evento como esse não se
repita. E foi assim que a aviação evolui, deu-se mais
segurança, mudou-se o material dentro dos aviões,
estabeleceu-se mais segurança de voo. Evitar outros
desastres não evita, mas certamente pode diminuir o
seu número.
Eu queria aqui fazer um reparo e sei que as famílias que foram acolhidas têm, inclusive nos jornais,
reconhecido o empenho da Presidenta Dilma. Ela largou uma reunião no Chile imediatamente e falou: “Não
tenho nada para fazer nessa reunião, é lá junto com as
famílias do Rio Grande, de Santa Maria, que eu tenho
que estar”. V. Exª também esteve lá. O apoio pessoal
da Presidenta Dilma merece constar nos Anais do Senado, porque foi uma atitude de mãe, de avó, de mulher, que tem a sensibilidade e sabe o que é a dor de
uma mãe que certamente, quando o filho sai para um
show, para uma casa de espetáculo, para uma boate
– eu tenho duas filhas –, fica ligando a noite inteira,
marcando horário para ligar para saber o horário que
vai chegar e ver como o filho chegou em casa. Duzentas e trinta e oito mães, naquela noite, não puderam
receber de volta seus filhos.
A Presidenta Dilma foi lá e tomou atitude, pôs
todo o aparato do Governo Federal para ajudar: o Brigadeiro Saito, Comandante da Aeronáutica; o Ministro
da Defesa, Celso Amorim, merece os elogios; todo o
corpo técnico de funcionários transportando pacientes nos aviões;
O Ministro Padilha deu um recado fundamental,
pela falta de conhecimento que nós temos, sobre como
fazer na hora de um incêndio. Correr para o banheiro,
onde não queima. Pior lugar! Nunca a sociedade foi
orientada, os jovens não são orientados. Como fazer
na hora de um incêndio num cinema, em algum lugar?
Correr para o banheiro é o pior lugar porque o que
mata é o gás, a fumaça. O Ministro Padilha disse: não
fiquem em casa, quem estava lá e já foi para casa; vá
para o hospital. E salvou muitas vidas com isso. Nosso
Ministro Padilha.
Queria então dizer que a Presidenta Dilma tomou atitudes e medidas, que não podem trazer vidas
de volta, mas certamente salvaram muitas quando
criou um aparato de transporte para os centros mais
especializados.
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Hoje, o Prefeito de Rio Branco recebeu um ofício
do Corpo de Bombeiros, amparado, este ofício, numa
deliberação, numa provocação do Ministério Público
do Estado pedindo o fechamento de 10 casas de espetáculo em Rio Branco. O Prefeito certamente vai
adotar as medidas.
Mas estou vindo aqui, Srª Presidenta – e agradeço –, trazendo quatro ofícios, um deles para o Procon.
Estou fazendo um requerimento à Mesa que encaminha
ofício ao Procon, para que adote uma medida imediata. Em boa parte das casas de shows, dos clubes noturnos, das boates no Brasil, há uma coisa chamada
comanda. Essa palavrinha mágica, às vezes, ajuda
a matar também. Estou encaminhando à Mesa um
requerimento pedindo que se providenciem junto ao
Procon medidas imediatas para que a gente não tenha
mais a juventude refém dessa história da cobrança das
comandas. É um papelzinho que se recebe que põe
todo mundo em confinamento. Você vai consumindo
e paga ao final, numa fila, mostrando sua carteira de
identidade. Isso aconteceu lá na boate. A primeira atitude dos seguranças foi “tranca a porta porque ninguém
pagou”. O Procon pode ajudar a resolver.
Por que não fazer como em qualquer parte do
mundo? Consumiu, paga na hora; consumiu, paga na
hora. Se acontece algum evento, todos podem sair.
Essa é uma atitude que o Procon pode tomar agora.
Estou encaminhando para a Mesa outro requerimento, pedindo aos ministérios públicos, todos eles,
dos Estados, Srª Presidenta – vou encaminhar –, que
tomem uma providência. A grande maioria, a quase
totalidade das ações tomadas pelos ministérios públicos Brasil afora – elogiáveis – não é de ações pela
parte da segurança contra incêndio, é de ações contra
ruídos. O som nas boates perturba o vizinho, o vizinho
recorre ao Ministério Público, e sabe qual é a atitude
do dono da boate? Aumentar a largura da parede, forrar a parede com materiais combustíveis. O cuidado
é com aquilo que está prejudicando o vizinho, e não
com a segurança.
E nós temos que mudar. Os procedimentos têm
que ser de segurança. Não pode haver uma casa noturna com uma única porta de entrada e saída.
São atitudes que podem ser tomadas já.
Mais de 90% dos processos que estão tramitando por alvarás – falo como ex-prefeito e como ex-governador – estão vinculados à perturbação por ruído,
que não tem nada a ver com segurança. E nós temos
que mudar isso.
Estou encaminhando outro requerimento à Defesa Civil nacional. Que ela, imediatamente, peça uma
revisão, nos 5.500 Municípios, dos alvarás de funcionamento das casas de espetáculo que tenham grande
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aglomeração de público. Isso dá para fazer. É reunir
técnicos.
E, por último, Srª Presidenta, para concluir, também estou encaminhando ao Confea/CREA – eu sou
engenheiro, filiado ao Confea/CREA – pedido aos colegas desse sistema para que se reúnam nesse momento e deem uma contribuição. O Confea/CREA está
instalado em todos os Estados; pode elaborar técnicas
de procedimentos a serem adotados, de amparo aos
alvarás das prefeituras, que não têm, às vezes, nenhum
engenheiro. E é uma atitude concreta que o Sistema
Confea/CREA pode adotar.
Então eu agradeço o tempo, Srª Presidenta, mas
queria aqui trazer a solidariedade para as famílias,
trazer aqui o reconhecimento do papel do Governo
da Presidenta Dilma, e tomar algumas atitudes como
ex-prefeito, como engenheiro, como Senador e também como pai de família, para que possamos fazer o
possível e o impossível para evitar que tragédias como
essa se repitam.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Sr. Senador Jorge Viana, eu queria endossar as iniciativas tomadas por V. Exª em relação a esse episódio.
Nós tivemos uma lição amarga demais, dolorida
demais, e não podemos faltar com a expectativa que há.
Primeiro, as causas, as medidas preventivas e também
a penalização dos responsáveis. Isso é indispensável
para que a impunidade não seja um alimentador da
desesperança em nosso País.
Queria informar a V. Exª que, além de concordar
com as iniciativas, o meu gabinete já encaminhou à
Consultoria Legislativa do Senado uma solicitação de
mudança no Código de Defesa do Consumidor para
proibir o uso de comandas nas casas de espetáculos
para, a partir disso, elaborar um projeto de lei para
facilitar.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Subscrevo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco PP/RS
–) – Então, estamos juntos nessa iniciativa.
Hoje, agora há pouco, antes de vir para cá, recebi a visita de uma entidade que representa um mecanismo também de prevenção de incêndio, que são
os chamados sprinklers, cujo jato de água, num ambiente fechado, apaga os incêndios. Foi feito um teste
através de uma instituição de segurança nos Estados
Unidos, simulando aquele incêndio a que se referiu V.
Exª em relação às mortes ocorridas numa boate nos
Estados Unidos. Então, é possível, sim, com medidas
preventivas desses órgãos – e a Comissão Especial
que os Senadores gaúchos requereram certamente vai
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colher tudo isso para que o Brasil tenha uma legislação
nacional séria e eficiente para evitar esses acidentes.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Só peço
urgência no encaminhamento dos requerimentos por
V. Exª na Mesa do Senado para que as medidas possam ser adotadas imediatamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco PP/RS
–) – Muito obrigada, nosso Vice-Presidente, Senador
Jorge Viana.
Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança
do PMDB, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação que venho ao
plenário, hoje, fazer o registro de uma declaração da
Presidenta Dilma que vai na direção do que eu entendo que é importante para o País.
Ontem, no Paraná, mais uma vez, a Presidenta
Dilma anunciou que até o dia 1º de maio vai desonerar
todos os impostos federais da cesta básica e, mais do
que isso, está estudando, dentro do Governo, como
ampliar os produtos dessa cesta básica, exatamente
para atualizar e modernizar a demanda da cesta básica nacional.
Sem dúvida nenhuma, esse é um caminho acertado, primeiro porque nós precisamos melhorar o padrão de alimentação do Brasil, a cada vez, e, portanto,
a retirada de impostos dos produtos da cesta básica
gerará uma melhor alimentação e uma maior compra
pela população brasileira; de outro lado, ao desonerar
também a cesta básica, o Governo, retirando impostos, segue o caminho de incentivar a produção e dar
competitividade ao produto nacional.
Não é segredo para ninguém que a competição
hoje no mercado de consumo é muito grande com os
produtos internacionais. Vem produto da China chegando mais barato do que produto brasileiro aqui, da
agricultura, o que efetivamente – como o alho, por
exemplo – tem gerado certo confronto com produtores brasileiros.
Então, no momento em que se desonera a produção, se desoneram os produtos da cesta básica e, ao
mesmo tempo, se amplia o espectro desses produtos,
sem dúvida nenhuma, se beneficia diretamente a população brasileira. E no ano que passou, eu sou testemunha, relatei diversas medidas provisórias, Senador
Pedro Taques, da Presidenta Dilma, retirando impostos
dos setores produtivos brasileiros. Aqui mesmo neste
plenário, no ano passado, nós votamos, por exemplo,
a desoneração da folha de trabalho da Contribuição
Previdenciária do Empregador de diversas categorias,
de diversos setores produtivos nacionais.
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Este ano, para o Orçamento de 2013, como Relator do Orçamento, eu acrescentei mais R$15 bilhões
de previsão de desoneração de impostos, para que o
Governo pudesse cumprir a Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Então, sem dúvida nenhuma, é um caminho acertado, é o caminho da competitividade, é o caminho de
aprovar, auxiliar e ajustar os produtores brasileiros à
demanda e à concorrência internacional.
Portanto, sem dúvida nenhuma, eu queria aqui
parabenizar a Presidenta Dilma, parabenizar o Ministro
Guido Mantega, parabenizar o Ministro da Agricultura,
Mendes Ribeiro, pela linha, pela decisão, pelo compromisso com o País, de fazer com que essa desoneração
possa ocorrer até o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador.
Era esse registro que eu queria fazer.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Vamos agora, Senador Jucá, trabalhar bastante
para aprovar este Orçamento, porque vem essa boa
medida, prudente, aliás, necessária para este ano,
que é a questão da desoneração, muito bem abordada por V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora inscrita, Senador Flexa Ribeiro, a Senadora Angela
Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, venho ao Plenário do Senado Federal
neste momento para fazer um agradecimento especial
ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, pela minha indicação para a 2ª Secretaria na Mesa Diretora
do Senado Federal no biênio 2013/2014.
Quero aqui, com a palavra de agradecimento,
que significa “reconhecimento e declaração de se estar satisfeito por algo dado ou feito por outrem”, que
está muito claro esse conceito, essa definição formulada pelo filósofo e ensaísta Antônio Houaiss, que se
encaixa muito bem no ato de agradecimento que faço
neste momento ao meu partido, ao Partido dos Trabalhadores.
Por meio desta indicação, que primou pelo respeito à proporcionalidade das representações partidárias nesta Casa de Leis, o PT concedeu a uma
educadora vinda lá do extremo norte do País o direito
de ocupar, ainda que temporariamente, uma simbólica
fatia da estrutura de poder desta Casa. Poder esse,
diga-se oportuno, disponível para todos os cidadãos
e cidadãs que participam da vida política no Brasil,
mas que, por força de uma cultura patriarcal, ainda é
muito distante da grande maioria das mulheres brasileiras, que, conforme o índice de representação das
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mulheres no Parlamento brasileiro, não chega a 9%
do eleitorado do País.
Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, temos no
Brasil mais de 70 milhões de mulheres que são eleitoras, o que representa 51,58% do eleitorado. E, como
estou falando da representação feminina nas instâncias
de poder, queria registrar a chegada, neste momento,
no plenário do Senado, da Coordenadora da Bancada
Feminina na Câmara dos Deputados, a Deputada Janete Pietá, do PT de São Paulo. Ironicamente, Deputada, apesar do nosso maior número de eleitores entre
as mulheres, a nossa representação, na Câmara dos
Deputados, é de apenas 8,77% dos parlamentares –
nas eleições de 2010, dos 513 parlamentares eleitos,
somente 47 foram mulheres.
Aqui no Senado, Deputada Janete, a representação das mulheres melhora um pouco, proporcionalmente, mas ainda é uma sub-representação – somos
apenas 8 mulheres, no universo de 81 senadores. No
início da legislatura, tínhamos 12, mas algumas delas
saíram para representar, no Poder Executivo, como
Ministras, e outras tiveram que se ausentar também
para exercer trabalhos no Poder Executivo dos seus
Estados. Entre essas mulheres que representam no
Poder Legislativo, sou a única mulher a participar, no
Senado Federal, da Mesa Diretora do Senado Federal,
que é composta de 11 membros.
Do nosso Estado de Roraima, a nossa Bancada
é composta por 11 parlamentares: somos 3 Senadores
e 8 Deputados Federais.
Então, não se trata aqui, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, de atribuirmos a esse debate uma espécie
de guerra dos sexos, Senadora Ana Amélia. Absolutamente, não é isso que queremos!
Trata-se da necessidade de evidenciarmos a
desigualdade histórica que permeia a participação da
mulher nas instâncias de poder, para fazermos, neste
momento em que se discute a importância da reforma
política, reparos quanto à representação das mulheres nos poderes, principalmente no Poder Legislativo,
nesta Casa de Leis.
E esse reparo passa necessariamente por um
dos temas que deverá constar na lista de prioridades
da agenda deste ano aqui no Congresso Nacional,
que é a reforma política. Nós, da bancada feminina
da Câmara e do Senado, temos os nossos pleitos em
relação a uma maior participação das mulheres, a uma
maior valorização das mulheres pelos partidos políticos.
Com a reforma política, a participação efetiva das
mulheres nos espaços de poder passará a representar
uma ação transformadora das estruturas de poder e
das instituições brasileiras. Ao mesmo tempo, signifi-
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cará mudanças na cultura e na mentalidade, gerando
novas relações sociais.
Considero que a indicação do meu Partido para
compor a Mesa Diretora do Senado é um gesto de
reconhecimento de meu trabalho no Parlamento e da
importância da valorização da mulher.
Então, nesse contesto de mudanças culturais,
vejo nesse gesto do meu Partido uma postura política
de reafirmar a importância que dá à participação das
mulheres no Parlamento e em todos os espaços de
poder. Desta feita, sintonizada com as lutas empreendidas pelas mulheres organizadas em partidos políticos
e em movimentos sociais de mulheres.
Mas há ainda, colegas parlamentares, algo muito importante que quero ressaltar. A minha indicação
para compor a Mesa Diretora do Senado não seria
possível, Senadora Ana Amélia, sem que antes, em
2010, a vontade de quase 30% dos eleitores roraimenses tivesse me conduzido a esta Casa. Então,
aqui ocupo, há dois anos, uma vaga de Senadora da
República, porque assim quiseram os meus eleitores
de Roraima. Por isso, em especial a esses agradeço a
oportunidade de exercer este mandato, que exige de
mim muita dedicação, disposição e tempo, mas que
me dá, a cada dia, mais força para trazer a agenda
política e as demandas da sociedade brasileira e da
sociedade do meu Estado de Roraima.
Entre essas demandas, estão, obviamente, a
dos roraimenses, que gritam por soluções urgentes
para problemas que há muito enfrentamos nas áreas
sociais, nas áreas econômicas, culturais, ambientais
e estruturais.
Como já apontam as agendas da Câmara e do
Senado Federal, 2013 será um ano de muito trabalho
para todos nós. Em mensagem enviada ao Congresso
Nacional por ocasião da abertura do ano legislativo de
2013, a Presidenta Dilma Rousseff apontou uma série de desafios que teremos neste ano e que, diga-se
de passagem, já consta da nossa agenda legislativa.
Em 2013, além de atentarmos para os reclamos
da sociedade e para as demandas do Governo Federal, teremos a missão de apreciar projetos que terão
forte impacto nas relações federativas.
É o caso da revisão do Fundo de Participação
dos Estados, que deveria ter ocorrido no decorrer de
2012, mas que infelizmente foi adiada.
No âmbito das discussões sobre a redistribuição
dos recursos do FPE, trago a tese de um Fundo Verde, que trata da inclusão de medidas para ressarcir as
perdas decorrentes da cessão de territórios para as
reservas indígenas ou ambientais.
Como o FPE tem por finalidade equilibrar a capacidade de arrecadação dos Estados, promovendo
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uma equalização, proponho que se leve em conta, ao
distribuir os recursos, o comprometimento do território
de cada uma das unidades da Federação.
Esta é, sem dúvidas, uma forma de beneficiar
a Amazônia e, em especial, o meu Estado de Roraima. Como o nosso Estado conta com muitas áreas
de proteção ambiental e reservas indígenas, que não
recolhem tributos, esse fator deve ser considerado no
repasse das verbas do Fundo e, assim, compensado
com uma parcela maior de recursos.
Há outros assuntos de importância vital que estarão na pauta da Casa e sobre os quais teremos o
desafio de decidir.
Queria lembrar aqui que a ideia do FPE Verde,
a ideia de recompensar – de “compensar”, é o termo
mais apropriado – os Estados que têm amplos territórios em demarcação de terras indígenas e unidades de
conservação, surgiu da então Senadora Marina Silva.
E a nossa companheira Senadora Vanessa Grazziotin tem um projeto de lei que apresentou nesta Casa,
atentando, visando que esses Estados possam ser
mais bem vistos no momento da partilha dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, que esses
Estados possam ser compensados por essas demarcações de amplas áreas indígenas e de unidades de
conservação ambiental.
Com relação à distribuição dos royalties do petróleo, precisamos decidir se manteremos ou rejeitaremos o veto presidencial que impede a repartição entre
todos os Estados.
Outro tema é a questão do ICMS. Para enfrentar
a guerra fiscal entre os Estados, provocada pela diferença entre as alíquotas praticadas, que está entre 7%
e 12%, o Governo Federal encaminhou a esta Casa
um projeto de redução gradual desses percentuais até
que, em 2025, eles sejam unificados em 4%. Esse é
um debate do qual penso que nós não podemos fugir.
No tocante ao mandato, este ano retomaremos
bandeiras importantes: saúde da mulher e do homem;
defesa do consumidor; combate ao tráfico de pessoas e
à violência contra a mulher; aumento dos recursos para
a educação e diminuição das desiguladades regionais.
Também me empenharei, Senadora Ana Amélia,
na aprovação de projetos de nossa autoria que tramitam
nas Comissões desta Casa. Entre esses projetos, podemos destacar: garantia de auxílio às mães carentes
que não têm direito à licença-maternidade; reserva de
imoveis de planos residenciais a pessoas com deficiência; projeto que coíbe absusos de empresa aéreas;
projeto que determina a avaliação obrigatória de risco
de doenças psíquicas de crianças e combate o excesso
de medicamentos aplicados a pretexto de distúrbios de
aprendizagem. É o projeto da medicalização.
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Junto aos meus pares, aos nossos Senadores
e Senadoras eleitos semana passada para a nova
Mesa Diretora, ao lado de meu companheiro o Senador Jorge Viana, também indicado pelo Partido para
1º Vice-Presidente, procuraremos desempenhar as
funções que nos cabem neste cargo tão importante,
nesta atribuição de coordenar os trabalhos administrativos desta Casa.
Mas, com a consciência de meu papel político
neste Parlamento, ratifico aqui minha disposição de
juntar-me aos demais colegas no esforço de limparmos a pauta do Congresso Nacional.
Este é o desejo da sociedade brasileira, e eu
estarei pronta para atuar em prol dos interesses do
nosso País.
Era o que tinha a registrar, Senadora.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senadora Angela Portela, cumprimento-a pela
sua abordagem.
Estamos próximos ao dia 8 de março, dedicado
ao Dia Internacional da Mulher. Registro a presença
da nossa querida Deputada Janete Pietá, do PT de
São Paulo, também uma das líderes em defesa da valorização e do empoderamento da mulher. Mas penso
que hoje a mulher está sendo mais empoderada nas
carreiras de Estado e também no Poder Judiciário e
no Ministério Público do que na área política. Temos
de fazer um esforço para atrair mais mulheres.
V. Exª, eu, Marta Suplicy, Vanessa Grazziotin,
Lídice da Mata e também a nossa Ministra Gleisi Hoffmann chegamos aqui pelo voto popular, nas eleições
de 2010. Outras já estavam aqui: Kátia Abreu, a nossa
Senadora de Sergipe, Maria do Carmo, a Senadora
Lúcia Vânia. Houve um aumento significativo de mulheres no Senado Federal. Esperamos que a Câmara
Federal tenha no mínimo 20% de mulheres; hoje não
chega nem a 10%. Mas 20% seriam algo muito bom.
Como nós já superamos a marca dos 10%, já a batemos, vamos chegar aos 20% aqui também, espero.
Meus cumprimentos pelas iniciativas de V. Exª
no mandato e nos desafios deste ano.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Cícero Lucena, que tinha feito uma permuta com o Senador Fernando Collor.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a ocupar esta tribuna para mais uma vez chamar a atenção
do Brasil para a situação da estiagem prolongada na
Região Nordeste, em especial na Paraíba, que vive a
pior seca dos últimos 40 ou 50 anos.
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Cento e noventa e oito dos 223 Municípios estão
em estado de emergência na Paraíba. No Piauí, no
Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em
Alagoas, em Sergipe e na Bahia, esse número chega a
1.046 Municípios em estado de emergência. Noventa e
um por cento da população do semiárido atingida pela
seca. Vinte milhões de nordestinos. Esses números por
si sós já mostram o tamanho da tragédia ambiental
que estamos vivendo. Tragédia sim, pois, somente na
Paraíba, cerca de 40% do rebanho foi perdido. Alguns
animais morreram, outros foram levados para o abate
sem atingir o peso ideal e outra parte foi enviada para
outros Estados menos afetados pela seca e vendida
quase de graça.
Aqui mesmo, já fiz inúmeros relatos sobre a dificuldade do homem do semiárido brasileiro. Retorno
para chamar a atenção do Brasil para essa tragédia
que todos os dias castiga as famílias, principalmente do
interior do Nordeste. Retorno para pedir o auxílio mais
presente, atuante, emergencial, sensível e humano por
parte do Governo Federal. Não consigo compreender
a indiferença com que somos tratados.
Srªs e Srs. Senadores, o Nordeste passa sede! O
povo passa sede! Os animais estão morrendo de sede
num País que sonha ser uma grande potência mundial.
No País que vai sediar a Copa das Confederações, a
Copa do Mundo e as Olimpíadas, mais de 20 milhões
de pessoas sofrem diariamente com a falta d’água. Em
muitos casos, principalmente para consumo humano.
Já disse aqui, desta tribuna, tudo pela Copa e
pelos grandes eventos, mas também tudo e muito
mais pelo Nordeste. Tudo para socorrer as vítimas da
pior seca dos últimos 40 anos. É incompreensível o
volume de investimentos nos magníficos estádios da
Copa do Mundo enquanto as obras da transposição
estão abandonadas. Basta, Sr. Presidente, de tanta
insensibilidade!
A Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba
confirmou, recentemente, que não tem havido auxílio
do Governo Federal diretamente para os pecuaristas
paraibanos. Precisamos de uma política de crédito
específica para o semiárido. O auxílio não chega à
ponta por conta da burocracia e da inadimplência dos
agricultores junto aos bancos oficiais, derivadas das
sucessivas secas. Ora, muitos estão prestes a perder
as suas propriedades para os bancos oficiais, pois não
conseguiram quitar seus empréstimos. Tomaram dinheiro emprestado, veio a seca, perderam tudo e, o que é
pior, agora estão com as suas dívidas em execução!
Aproveito também para registrar o meu apoio e
a minha efetiva participação na campanha SOS Seca
Paraíba, lançada no último dia 15 de janeiro, em João
Pessoa, um movimento suprapartidário e regional para
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chamar a atenção do Governo Federal para ações
emergenciais e duradouras sobre a convivência com a
seca. O que se espera do Poder Executivo é a composição de um plano que fortaleça a agricultura, proteja
os habitantes e garanta a segurança hídrica da região.
A campanha é fruto da “Caravana da Seca”, realizada pelos deputados estaduais no mês de dezembro de 2012, que teve como objetivo verificar in loco
a situação de calamidade enfrentada pela população
em diversas regiões da Paraíba, em decorrência da
seca, e cobrar soluções urgentes das autoridades
para o problema.
Quero chamar a atenção para a Carta da Paraíba, documento oficial da campanha SOS Seca Paraíba, que, junto com o relatório final da “Caravana da
Seca”, reúne as deliberações da incursão que passou
por mais de cinquenta Municípios e percorreu mais de
dois mil quilômetros.
No entanto, hoje quero pedir o engajamento de
toda a sociedade no abaixo-assinado eletrônico disponível no site da Assembleia Legislativa da Paraíba,
através do endereço www.al.pb.gov.br. Esse abaixo-assinado será apresentado à Presidência da República como forma de pedir um olhar especial do Governo para o estado de emergência em que vivem os
Municípios da Paraíba e do Nordeste.
Entre as ações necessárias para reduzir os efeitos
da seca, o relatório final da “Caravana da Seca” – repito –, que percorreu cinquenta Municípios da Paraíba,
sugere a adoção de medidas urgentes, mas também o
planejamento de ações a médio e longo prazo, como,
por exemplo: ampliar a operação carro-pipa; aumentar
a distribuição de ração animal; limpar as barragens;
recuperar e instalar poços; distribuir cestas básicas;
reativar e desburocratizar o programa do leite; revitalizar perímetros irrigados; encontrar soluções definitivas para o endividamento dos produtores do semiárido
com o Banco do Nordeste, banco este que, se não se
tomarem medidas, vai ser o maior proprietário de fazendas do País, público, porque vai tomar do pobre e
do pequeno agricultor do Nordeste; implantar adutoras;
massificar a construção de cisternas; criar programas
de geração de renda para o sertanejo e driblar o êxodo
rural; despoluir rios e açudes que receberão a água da
transposição do Rio São Francisco, cujas obras estão
paralisadas em muitos pontos, tema de que tratarei no
meu próximo pronunciamento nesta Casa.
Além disso, quero me associar ao pedido do Senador Cássio Cunha Lima, do meu Estado, que apelou
à Presidente da República para que seja decretada
situação de emergência no Nordeste, em função da
estiagem que assola a região.
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Reforço esse clamor do povo nordestino e, em
especial, da Paraíba, que carece de ações rápidas e
eficientes contra a estiagem prolongada. Renovo o pedido de sensibilidade aos auxiliares do Governo, para
que entenda que a situação é de emergência. O destino desses brasileiros depende muito da ação efetiva
do Governo Federal.
Voltarei ao tema quantas vezes for preciso. A
minha voz não calará. Espero que o Governo escute.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, a
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu é que cumprimento V. Exª, Senador Cícero.
Como orador inscrito, Senador Blairo Maggi. (Pausa.)
Como orador inscrito, Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Não estando presente, Senadora Ana Amélia.
(Pausa)
Senador Casildo Maldaner, como orador inscrito,
pelo tempo regimental de dez minutos.
Espero que V. Exª tenha boas notícias de nosso
colega Luiz Henrique, que não pôde vir por um problema de saúde. Desejo que ele esteja muito bem. Estou
tentando falar com ele, e não consigo.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Na verdade, Sr. Presidente, Senador Jorge
Viana, e senhores colegas, as recomendações médicas, principalmente dos oftalmologistas, são de que o
Senador Luiz Henrique continue no estaleiro, já que V.
Exª tocou no assunto. Ele continua no estaleiro, mas
está em franca recuperação. O olho está melhorando
do vírus que o havia acometido. Pelas informações,
passando o carnaval, ele voltará a atuar aqui, em Brasília. Se V. Exª não puder entrar em contato, devo me
encontrar, nos dias de carnaval, com ele e eu transmitirei a mensagem e a torcida de V. Exª e de vários
colegas que têm procurado saber notícias do colega.
Santa Catarina, Sr. Presidente e nobres colegas,
vem sofrendo, há cerca de oito dias, seguidos ataques
violentos, privando a população de sua paz e tranquilidade. Chegamos a 59 atentados em 18 cidades. O
sistema prisional demonstra sinais de que as coisas
não estão funcionando como deveriam.
O professor francês Albert Camus, em seu livro
intitulado A Peste, descreve um vilarejo que é assolado
por uma epidemia de determinada doença incurável
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para aquela época. Ele conta, em pormenores, o pânico
causado pelas mortes ocorridas, desde crianças até os
mais velhos daquela localidade. Porém, aos poucos,
os moradores foram tornando-se imunes ao pânico,
isto é, não mais se impressionavam com a quantidade
enorme de óbitos. Começaram a pensar como se fosse
uma coisa natural: “Ah, deixa, que está acontecendo.”
No começo era aquele pânico, aquele imprevisto, era o assunto da vila, do vilarejo, do lugar. Mas as
coisas foram acontecendo, foram se acostumando com
as mortes etc. e tal: “É a fatalidade, deixa acontecer”.
E assim por diante.
Virou uma rotina de desgraça. Tornou-se normal.
Ninguém mais se importava nem buscava soluções,
como se todos estivesses anestesiados, não mais se
incomodando com tantas mortes.
Fazendo uma comparação, parece que a violência em nosso País não nos comove mais. Tratamos
como meros números – oito dias seguidos, 59 atentados, 18 cidades. Isso no caso do meu Estado, que
é Santa Catarina.
Fico pensando nas pessoas, nas famílias catarinenses e de todo o Brasil. São milhares de pessoas
afetadas pela violência, são vidas perdidas, são sonhos destruídos. O que nos faz pensar: o que há de
tão errado? Quais as razões de tanta violência? Onde
o sistema prisional está falhando?
A ação criminosa que atinge Santa Catarina exige
uma resposta articulada, rápida e enérgica das autoridades policiais, na repressão da violência, garantindo a
segurança da população. Essa é a prioridade número
um, aliada à apuração da responsabilidade desses atos
e à correspondente punição por sua autoria.
Nada mais nada menos, por essa razão que o
Governador encontra-se em Brasília e está se reunindo,
nesta tarde, com o Ministro da Justiça, para justamente
tratar, com a participação do Governo Federal, principalmente da questão de inteligência, de infraestrutura,
de logística, para enfrentar essa preocupação, essa
insegurança que vem acometendo o nosso Estado.
O Governador Colombo aí se encontra para, juntos,
tentarmos encontrar um caminho.
Mas a discussão de fundo não pode ser deixada
de lado – e esta é a que cabe ao Parlamento: nossa
legislação penal e o sistema penitenciário brasileiro,
no contexto do cumprimento de suas funções sociais.
Não é segredo para ninguém que o sistema prisional não consegue cumprir a função preconizada
pela Constituição e consolidada em nossa legislação
penal, qual seja, a ressocialização dos apenados. Ao
invés disso, nossas penitenciárias tornaram-se escolas do crime.
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Ao deixarem as cadeias, alguém de bom senso
pode acreditar, de forma geral, na reinserção pacífica
desses apenados? Ao invés de resolver a questão,
cria-se mais um problema: prendemos por um delito às
vezes menor e devolvemos à sociedade um bandido
graduado. O que o Brasil ganha com isso?
Não se trata de um mero discurso humanista em
prol dos direitos humanos, que, de fato, não podem ser
ignorados. É muito mais uma questão lógica, matemática, relação custo-benefício: gastamos com presídios
e manutenção dos presos uma verdadeira fábula e em
troca recebemos bandidos mais especializados.
Além das providências imediatas de repressão,
precisamos pensar em medidas de médio e longo prazo que propiciem uma alteração nesse círculo vicioso.
Quanto mais a polícia trabalha, prendendo mais
criminosos, apreendendo mais drogas, desmascarando mais quadrilhas, mais demonstra à sociedade que
o problema da violência urbana não depende só dela
e, antes de tudo, deve ser atacado nas suas causas.
Há, portanto, a urgente necessidade de se adotarem políticas governamentais mais eficientes, principalmente na área social e educacional, de modo a
propiciar um verdadeiro diagnóstico dos problemas
encontrados relacionados à criminalidade e à violência.
Lembro, também, que é fundamental o controle
da polícia pelos cidadãos, tal qual já vem ocorrendo
em alguns Estados, através das ouvidorias de polícias.
Isso significa que a polícia também precisa ser diagnosticada em seus erros, para que não efetue abusos
de poder e, dessa forma, possa ser corrigida.
Com relação ao sistema penitenciário, uma alternativa viável consiste na descentralização das unidades penitenciárias.
Repito: com relação ao sistema penitenciário,
uma alternativa viável consiste na descentralização das
unidades penitenciárias. A opção por grandes construções exige uma logística complicada, gera altos custos,
além de promover o afastamento dos apenados de seus
familiares e um pernicioso ajuntamento, permitindo a
formação de grupos e gangues. Seria interessante que,
em determinado momento, cada comarca pudesse ter
uma pequena unidade prisional, proporcional ao seu
número de habitantes, possibilitando a aplicação mais
eficiente de políticas educativas reintegradoras.
Quer dizer, é a descentralização disso, que se
procurasse descentralizar por regiões. Se não for por
comarcas, um pouco mais nas suas regiões, para que
se possa atender e dar guarida, e aí os seus familiares,
as pessoas, possam estar se familiarizando e acompanhando esses casos.
(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu parto para a conclusão, Sr. Presidente.
Temos que manter os presos mais perigosos recolhidos em penitenciárias de segurança máxima e não
permitir que estejam juntos a criminosos que cometeram delitos menores. Surge a ideia de manter os presos de forma estratificada em relação aos seus crimes.
Tem de partir para isso, porque se juntar todo
mundo – criminosos extraordinários, criminosos que
são de tradição, junto a criminosos de menores crimes e
colocar todo mundo junto, às vezes milhares de presos
na grande penitenciária, não há como. Se não estratificar, não se descentraliza e criam-se problemas. Mas
é difícil. E esses de menores crimes, quando saem,
saem graduados, saem especializados no crime, até
por orientações desses professores lá de dentro. Por
isso, se nós...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– ... descentralizarmos, em pequenas penitenciárias,
por regiões, por comarcas – se fosse possível seria
melhor –, nós daríamos um atendimento mais especificado, a ressocialização seria melhor e os criminosos
maiores, aí sim, teriam de se colocar em penitenciárias
de segurança máxima.
Eu acho que essa estratificação seria importante.
Vou encerrando.
O sentimento popular, esse desejo de punição
severa aos criminosos, é plenamente compreensível.
Não podemos ficar reféns de organizações criminosas vítimas da insegurança. Que a Justiça seja feita
de forma rápida.
Cabe ao Parlamento dar sua resposta, promovendo um debate sério e amplo de nossa legislação,
baseado não puramente no instinto punitivo, mas buscando a função reintegradora desejada por todos.
Essas são as reflexões que faço...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite, Senador Maldaner?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Vai...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – ... depender da Presidência. Na tarde de ontem,
o Senador Suplicy me abordava (Fora do microfone.)
em relação ao tema de Santa Catarina e ficamos até
de conversar no dia de hoje.
Se permitir V. Exª, Sr. Presidente, eu ficaria muito
grato, para que S. Exª pudesse participar nesse debate. Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Brevemente, Senador Casildo Maldaner, quero compartilhar a sua preocupação com esses acontecimentos
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de violência tão forte, que estão ocorrendo em Santa
Catarina. Também tem havido problemas difíceis que
ora caracterizam a ação de violência no Estado de
São Paulo, no Rio de Janeiro. Por outro lado, temos
visto algumas iniciativas importantes como, por exemplo, das unidades de pacificação da Polícia ali no Rio
de Janeiro. Em São Paulo, tem havido algumas novas
medidas adotadas, assim como no Rio, pelo Secretário Beltrame; em São Paulo, pelo Secretário Fernando
Grella Vieira, como, por exemplo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em
dezembro último, determinou que, agora, quando há
vítimas de um tiroteio, serão as ambulâncias e as equipes do SAMUs que vão atender e recolher os feridos e
assim por diante. São experiências muito relevantes e
eu, justamente, estou sugerindo e encaminhando um
requerimento para que o Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, os Secretários de Segurança
de São Paulo e do Rio de Janeiro possam comparecer
proximamente à Comissão de Constituição e Justiça
para debater meios de haver a cooperação dos três
níveis de Governo visando diminuir a criminalidade
violenta. Quem sabe, diante das preocupações de V.
Exª, vou lhe mostrar esse requerimento... Se V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Esse
pode ser um caminho. O convite também ao Secretário
de Segurança de Santa Catarina. Vou mostrar a V. Exª o
requerimento que está aqui pronto para ser apreciado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu recolho com alegria as sugestões de V. Exª
Senador Eduardo Suplicy e subscrevo com muita honra
principalmente no momento que nós estamos passando
agora, e o nosso estado vive dias intranquilos. Oxalá
na reunião com o governador que nesse instante se
encontra com o Ministro da Justiça chegue-se a um
denominador, pelo menos algumas providências em
conjunto com a participação do Ministério da Justiça
no caso catarinense. Eu torço para que haja sucesso
e encontrem caminhos nesse encontro que está acontecendo nesse instante entre o Governador Colombo
e o Ministro da Justiça, e recebendo as sugestões de
V. Exª nobre Senador Suplicy.
Muito obrigado, Sr. Presidente, inclusive pela
tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Obrigado Senador Casildo Maldaner, eu só queria, antes de V. Exª descer da tribuna, dizer que todos
nós estamos torcendo pela volta, o quanto antes, do
nosso Senador Luiz Henrique, ele está só com um problema na vista, está proibido de viajar de avião, mas
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logo, logo espero que ele esteja aqui porque faz falta
a capacidade dele.
Eu queria só dizer a V. Exª que o pronunciamento,
o tema que V. Exª traz preocupa o Brasil. No fundo, no
fundo tem gente que está presa, mas não está presa.
Estão comandando do lado de dentro da prisão a intranquilidade da sociedade do lado de fora. O Governador Tião Viana, junto com o Ministério da Justiça,
acabou de fazer uma operação, o Governo Federal e
o do Estado, desmontando essas quadrilhas que se
formam dentro dos presídios e pondo alguns desses
elementos no sistema de RDD, um regime diferenciado.
Esse é um caminho. Não é possível que quem esteja
preso não esteja preso, fique operando de dentro da
cadeia, inclusive com proteção do Estado, a intranquilidade do lado de fora. Tomara que Santa Catarina
consiga vencer essa ação de criminosos.
O próximo orador inscrito é a Senadora Ana
Amélia, em permuta com o Senador Anibal; logo em
seguida, o Senador Benedito de Lira.
Com a palavra a Senadora pelo tempo regimental de 10 minutos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, nossos
telespectadores da TV Senado, hoje a imprensa se ocupa de um tema, que eu pretendo abordar brevemente
aqui, a respeito da entrevista coletiva que a competente
Presidente de Petrobras, a engenheira Graça Foster,
concedeu e que, claro, certamente provocou muitas
dúvidas a investidores, não só aos minoritários, mas
também aos investidores estrangeiros.
Mas, antes que ela tivesse apresentado esses
números, viesse a público para falar sobre a empresa
e dar o que considero uma notícia em relação ao fraco
desempenho dessa estatal, eu encaminhei à Comissão
de Assuntos Econômicos desta Casa, que será neste
exercício legislativo presidida pelo Senador Lindbergh
Farias, um requerimento com um convite para que a
engenheira química, que tem mais de 30 anos de Petrobras e hoje Presidente da maior estatal brasileira,
venha ao Senado para ampliar as informações sobre
a empresa. O pedido, Senador Moka, que deve ser
votado pela CAE neste mês, é para que a Presidente
Graça Foster detalhe a sua atual política de preços e
de investimentos da companhia e explique também
a venda dos ativos da Petrobras na Argentina e em
outros países.
Com a revelação de ontem sobre as dificuldades
que a Petrobras está enfrentando, herdadas da gestão anterior, a presença da executiva aqui, no Senado, é oportuna e necessária, pois o lucro da empresa
foi o mais baixo dos últimos oito anos. A produção da
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companhia caiu 2,35%, em relação ao ano passado.
A avaliação de especialistas e dos editoriais da mídia
brasileira, hoje, é praticamente unânime sobre a situação preocupante da empresa, que, segundo a própria
Presidente, deve piorar em 2013.
O editorial de hoje do O Estado de S. Paulo, por
exemplo, afirma que, entre os motivos para o comprometimento da eficiência e da rentabilidade da empresa, estão os investimentos mal planejados, orientação
ideológica, loteamento de cargos e controle de preços
de combustíveis. Além disso, é indispensável avaliar
o impacto desse fraco desempenho no mercado de
trabalho do setor de óleo e gás. Muitas empresas estrangeiras e nacionais têm investido nesse segmento
aqui, no Brasil, e isso precisa ser considerado por nós,
Parlamentares. Quais as consequências?
Diversos programas educacionais e parcerias no
setor de inovação, sobretudo para a formação técnica
de profissionais especializados em energia, têm sido
implementados nos últimos anos. É necessário mais
informações sobre como a gigante Petrobras pretende agir de agora em diante e o impacto dessas decisões nos projetos que estão em andamento, alguns
dos quais no meu Estado, o Rio Grande do Sul, e em
outros, imagino no Estado do Senador Alvaro Dias, o
Paraná, ou no Mato Grosso do Sul e em todos os outros Estados.
No final do ano passado, quando a Presidente
Graça Foster esteve no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, tive a oportunidade de perguntar
a ela sobre a situação dos acionistas minoritários,
especialmente dos acionistas trabalhadores que aplicaram recursos da poupança e do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço nas ações da empresa, acreditando estarem no caminho certo para ganhos legítimos e seguros.
Naquela oportunidade, a Presidente Graça Foster aconselhou a manter essas aplicações e acreditar
na Petrobras, apostar na valorização – pelo visto, isso
vai demorar um pouco. Mas, desde as declarações da
presidente nesta terça-feira, na sede da empresa no
Rio de Janeiro, as ações da Petrobras despencaram
8%. É manchete quase em todos os jornais.
A dúvida que fica: será que as ações da empresa continuarão tão atrativas e remuneradoras quanto
foram no passado? O requerimento que encaminhei à
Comissão de Assuntos Econômicos é de convite para
a presidente da Petrobras e tem por objetivo exclusivo transparência e mais informações. Sabemos todos
que a Petrobras é uma empresa de economia mista,
de capital aberto, com papéis negociados não apenas
nas bolsas de nosso País, mas também nas bolsas
internacionais. Por isso, as informações precisam ser
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sempre claras, como, aliás, fez ontem a presidente,
reconhecendo as dificuldades da empresa.
Eu concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senadora Ana Amélia, é oportuno o convite que V. Exª faz
à Presidência da Petrobras. Há anos, nesta Casa,
nós denunciamos desvios e irregularidades inúmeras
praticadas numa gestão claudicante e temerária que
teve a Petrobras durante anos, até a posse da atual
presidente. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar
que a Petrobras é uma caixa-preta que precisa ser
aberta. Nós tentamos uma CPI. Encaminhamos ao
Procurador-Geral da República nada mais nada menos do que dezesseis representações denunciando as
principais irregularidades. Superfaturamento na Petrobras é norma. V. Exª falou de algumas obras, e eu cito
duas, apenas como referência do superfaturamento
monumental que foi praticado na gestão anterior da
Petrobras. Por exemplo, a Abreu e Lima. À época, com
base nos valores da época, o superfaturamento chegava a US$2 bilhões. Ampliação da usina em Araucária,
no Paraná – refinaria Getúlio Vargas, em Araucária,
no Paraná: US$800 milhões de superfaturamento. Inclusive há um inquérito na Polícia Federal. O próprio
Tribunal de Contas denunciou esse superfaturamento.
E hoje nós estamos verificando as consequências: a
Petrobras com um lucro reduzido expressivamente, as
ações que sofrem uma queda no seu valor. Portanto,
nós estamos verificando que a empresa sofre as consequências da má gestão. E, por isso, V. Exa recebe
os nossos cumprimentos pela iniciativa de convidar a
Presidente Foster para, nesta Casa, debater assuntos
referentes ao desempenho da Petrobras.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias. Eu penso que a Presidente
Graça Foster, a quem eu dou um voto de confiança,
está pagando um preço alto demais por uma herança
que, talvez, não tenha sido a melhor herança que ela
pudesse ter recebido. Ela está agindo com zelo. Acho
até que a declaração, ao reconhecer as graves dificuldades, é uma demonstração da seriedade com que ela
está comandando os destinos da Petrobras.
Concedo o aparte ao Senador Waldemir Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, primeiro quero parabenizar a V.
Exa por trazer um assunto importante. Segundo, pelo
convite à Presidente Graça Foster. Sem dúvida nenhuma, é esse o exercício que o Parlamento tem que
fazer. São grandes empresas, é uma poderosa estatal.
É claro que ela é blindada, e certamente será. Mas,
eu quero seguir o raciocínio de V. Exa. Eu vi a presidente. Eu acho que o início, a forma de reconhecer as
dificuldades, a curto e médio prazo, fazendo esse en-
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frentamento, colocando os problemas e enfrentando,
reduzindo o custo da empresa, criando essa questão,
que tem muito a ver com o preço do combustível, essa
defasagem entre a gasolina e o álcool, e aí por diante. Então, a vinda é uma oportunidade para que aqui,
no Senado, nós possamos até ajudá-la, porque muitas vezes está havendo interferência política demais.
Com a vinda, aqui, da presidente pode-se exatamente
melhorar, dar mais autonomia, mais condições – até
políticas – para que ela possa continuar fazendo, na
minha avaliação, um bom trabalho, hoje presidindo a
Petrobras. E, para encerrar, um depoimento. Eu presidi
a Comissão Mista de Orçamento. Havia aquela série
de obras com dificuldades. E a Petrobras – aí um testemunho – veio com a maior boa vontade. Eu chamei
o Tribunal de Contas da União para que, antes de dizer se aquela obra tinha que ser paralisada ou não,
conversassem os técnicos da Petrobras e do Tribunal
de Contas da União para que fosse sanada alguma
dúvida. E eu tive uma impressão muito boa dos técnicos da Petrobras junto com os técnicos do Tribunal
de Contas da União, e a maioria daquilo que poderia
ser um problema foi sanado ali, na Comissão Mista
do Orçamento. Então, parabenizo V. Exª e digo que a
função precípua de um Parlamento é trazer o debate
para que a gente possa aqui encaminhar soluções.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço o aparte do Senador Moka.
Na verdade, é exatamente isso. Não é uma convocação à Presidente da Petrobras, é um convite para
que ela venha para esse debate franco e aberto, para
esse diálogo. Até porque uma empresa de capital
aberto precisa ter total transparência, que no termo
técnico é o full disclosure, que nos termos do mercado
de capitais é usado para isso. Então, esse é o objetivo. E até para homenagear a franqueza com que ela,
presidente da maior estatal brasileira, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, está tendo em
relação ao enfrentamento da situação difícil por que
passa a Petrobras. A empresa tem, portanto, que oferecer também, Senadores e Senadoras, aos acionistas
minoritários, sobretudo, e aos majoritários, como é o
caso do Estado brasileiro, de modo que os recursos se
revertam em benefício do setor de energia e melhore
o desempenho da nossa economia.
Chama a minha atenção o fato de não haver
grandes crises de preço do petróleo...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu pediria a consideração do Presidente. Tenho só poucas
palavras aqui para concluir.
O que chama a atenção é que não há uma crise
dos preços do mercado internacional de petróleo, mas
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lamentavelmente a Petrobras pode estar pagando um
alto preço, por razões políticas e eleitorais, em relação
ao reajuste, citado agora há pouco pelo Senador Moka,
dos preços da gasolina e do diesel no comparativo com
o preço do álcool.
Precisamos de muita transparência neste momento de incertezas, para que a Petrobras continue sendo
o orgulho de todos os brasileiros. Esta Casa precisa
ouvir a companhia e o Governo Federal sobre as divergências na área econômica em relação aos planos
de ajustamento do preço da gasolina e as implicações
disso no aumento da inflação.
Como gaúcha, reconheço o empenho da Petrobras no meu Estado. São mais de cinco operações da
empresa no Rio Grande do Sul. A reativação da Termelétrica de Uruguaiana, mas antes...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...e das
plataformas marítimas é fundamental. Mudou a realidade econômica do sul do Estado, particularmente do
Rio Grande, começando, claro, reconhecendo o mérito
da Presidente Dilma Rousseff.
A reativação da Termelétrica de Uruguaiana, por
exemplo, vai ampliar as condições de oferta de energia na fronteira oeste do meu Estado. Essa retomada
no funcionamento da empresa só está sendo possível
graças ao acordo feito com a Argentina, para o fornecimento do gás natural. Foram importantes, para
chegar a um bom termo, os apoios do Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, que registro aqui, do incansável Secretário-Geral, Márcio Zimmermann, que
participaram de dezenas de reuniões com o Deputado Estadual do meu Partido Frederico Antunes, lá de
Uruguaiana, e também a Operadora da térmica, AES
Tietê, e a representação política de Uruguaiana e da
própria Petrobras.
Portanto acredito que o apoio dos Senadores desta Casa, para a realização dessa audiência pública...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...será
importante fonte de transparência para todos (Fora do
microfone), para a própria Petrobras e para que nós
aqui, Senadores, possamos colaborar para que ela tenha um desempenho que orgulhe todos nós gaúchos.
Muito obrigada, Presidente Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Amélia, pelo
pronunciamento.
Eu queria aproveitar para registrar a presença do
ex-Senador que nos honra aqui no plenário, Adelmir
Santana, aqui do DF, que é uma pessoa muito querida nesta Casa.
Bem-vindo, colega Senador.
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O próximo orador inscrito, Senador Benedito de
Lira.
Já aviso ao nobre Senador Pedro Taques, que
estava aqui até há pouco, que ele, depois do Senador
Benedito de Lira, é o próximo orador inscrito.
Siga, vamos compatibilizar, V. Exª dispõe de 10
minutos, vai ser compatível com 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, no reinício das
atividades do Parlamento nacional, nós trazemos aqui
um assunto que é da maior importância, da maior valia
para o meu Estado, Alagoas.
Não faz muito tempo, Sr. Presidente, o Estado
de Alagoas era tido e conhecido como o Estado com
o maior índice de mortalidade infantil do País, estava
no fim da fila. Morria criança como morrem moscas.
Uma coisa preocupante e angustiante.
No Governo de Teotônio Vilela começaram a
acontecer as mudanças. E eu venho aqui na tarde
de hoje para registrar exatamente as mudanças que
ocorreram, com as ações que foram postas em prática pelo governo, numa ação conjunta e de parceria
entre o governo do Estado, o Governo Federal e os
Municípios de Alagoas.
Venho na tarde hoje, Sr. Presidente, com muita
alegria, demonstrar os resultados alcançados pelo meu
Estado, o pequenino Estado de Alagoas, na redução
da mortalidade infantil. Após muito esforço do Governo
do Estado e da sociedade, deixamos de ser exemplo
de descaso com a infância para mostrar a outras unidades da Federação como evitar esta tragédia.
Reconheço que ainda temos um longo caminho a
trilhar, mas, segundo estudo desenvolvido pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em oito
anos, o número de mortes caiu 48,3%. Com essa redução, foram registrados 21,5 óbitos por mil nascidos
vivos em 2008 – o que representa, em números absolutos, 1.238 mortes evitadas.
Em 2000, Alagoas ostentava a taxa de mortalidade infantil mais alta do País: 58,4 óbitos para cada
mil nascidos vivos. Mais que o dobro da média nacional de 27,4 mortes.
Alagoas deixou para trás o posto de Estado com
o maior índice de mortalidade infantil, ocupado em
2000, para ocupar o 17° lugar no ranking.
Com o aperfeiçoamento das políticas públicas e
a união de esforços dos governos Federal, estadual
e municipal, em 2009, a taxa caiu novamente, e Alagoas chegou a 20,05 óbitos para cada mil nascidos
vivos. Os dados são do Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM) e de Nascidos Vivos (Sinasc) do
Ministério da Saúde.
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O relatório do Unicef ressaltou que as principais
ações adotadas por Alagoas para melhorar o atendimento às gestantes e bebês foram:
– aplicação de recursos na ampliação e na modernização de maternidades e hospitais;
– oferta de atendimento humanizado a gestantes e bebês;
– estabelecimento de parcerias estratégicas com
o Unicef e com organizações da sociedade civil;
– e a integração das secretarias e a integração
das secretarias e dos órgãos públicos envolvidos direta e indiretamente na questão da mortalidade infantil.
Vale ressaltar que essas conquistas ocorreram
em um dos Estados mais pobres do País, e mais, Sr.
Presidente, foram alcançadas em um período relativamente curto, se levarmos em consideração a situação
caótica registrada no ano 2000.
O Unicef acaba de publicar o livro Avanços e Desafios – A Redução da Mortalidade Infantil em Alagoas.
Para nós, a publicação do Unicef significa o reconhecimento ao esforço do Governo e do povo de Alagoas.
A redução do número de mortes de crianças em meu
Estado serve de incentivo aos Estados brasileiros,
numa demonstração de que é possível dar esse grande
e importante salto. Passamos de um caso de fracasso
na proteção da vida para nos tornarmos exemplo de
que é possível mudar, mesmo em condições adversas.
Durante muito tempo, o Brasil, sobretudo Alagoas, acreditou que a morte de uma criança ou de sua
mãe representava apenas uma fatalidade. Hoje, sabe-se que essa tragédia pode ser evitada por ações de
prevenção e promoção da saúde e acesso a serviços
de qualidade.
Os novos índices registrados em Alagoas não
são obras do acaso ou bondade divina. Na realidade,
a queda da mortalidade infantil decorre de vários fatores, mas essencialmente da combinação de políticas
públicas adequadas e integração de esforços.
Vale ressaltar que a adoção de ações eficazes
só foi possível com o trabalho árduo do Governador
do Estado de Alagoas, Dr. Teotônio Vilela, que tomou
a decisão política de capitanear essa transformação.
Conforme registra o relatório do Unicef, Teotônio
Vilela reuniu os secretários envolvidos diretamente com
o tema e percorreu todo o Estado, fazendo reuniões
públicas com a participação dos prefeitos, secretários
municipais, médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.
Durante essas reuniões, o Governador percebeu
que não eram somente os prefeitos que precisavam
ser sensibilizados, mas toda a comunidade que via
com normalidade e indiferença a morte de um recém-nascido – também chamados de “anjinhos”.
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A cena de caixões brancos nos cemitérios era
considerada “vontade divina – morreu porque Deus
quis”, mas o Governador não se conformou com essa
mentalidade e propôs mudá-la com o envolvimento de
toda a população.
Após essa fase de convencimento, o Governo do
Estado destinou recursos para equipar as maternidades alagoanas. Foram mais de R$3 milhões investidos
em respiradores, oxímetros, monitores, UTIs neonatais, e outras ações. Foram inauguradas unidades de
tratamento intensivo neonatal em hospitais do interior,
como Arapiraca e Palmeira dos Índios, e ampliadas as
coberturas às gestantes e recém-nascidos.
O governo estadual também passou a custear
metade do valor de medicamentos que garantem a
sobrevivência de crianças prematuras. Essa decisão
aliviou gastos dos Municípios, já que o Ministério da
Saúde financia a outra metade dos valores.
Assim, as 17 matemidades do Estado receberiam
esse benefício se cumprissem metas de atendimento,
controle de infecções, etc. Foi a maneira que o Governo
do Estado encontrou de garantir, de maneira objetiva,
o comprometimento de profissionais e gestores com a
redução dos índices de mortalidade infantil.
Com folga no orçamento, as prefeituras puderam
investir em melhorias estruturais das maternidades. Mas
apenas ações no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) não seriam suficientes para estancar um problema complexo e multifatorial. Assim, o Governador
Teotônio Vilela investiu em outras ações de melhoria de
vida da população, como a ampliação da cobertura de
saneamento básico, fundamental para evitar doenças
que comprometem a saúde e o desenvolvimento das
crianças, mas que poucos governantes têm a coragem de enfrentar por se tratar de uma obra “invisível”.
Também foi necessário investir na qualidade da
alimentação das gestantes com o Programa Viva Vida,
que oferece 14 itens de alimentos nos 102 Municípios
do Estado, visando à segurança alimentar de crianças
e da mãe. Foram 321 mil cestas nutricionais que atenderam 53 mil gestantes em três anos.
A estratégia do Governo do Estado de Alagoas
para reduzir os índices de mortalidade infantil ainda
contou com projetos como o SAMU Neonatal, bancos
de leite materno e os cartórios em maternidades, para
combater o sub-registro, além do aperfeiçoamento da
coleta de dados que são essenciais para subsidiar as
políticas públicas.
Considero que essas ações só foram possíveis
a partir da vontade política do Governo do Estado de
Alagoas. Por isso, gostaria de parabenizá-lo e agradecê-lo pelo empenho.
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Quanto às políticas públicas nacionais, merece
destaque o fato de o Pacto Nacional pela Redução da
Mortalidade Materna e Neonatal, lançado pelo então
Presidente Lula em 2004, ter sido premiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que considerou
essa iniciativa “um modelo de mobilização social e diálogo para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”.
No que concerne às políticas públicas de saúde, é necessário destacar os fortes investimentos do
Ministério da Saúde no atendimento à família e, especialmente, na prevenção e acompanhamento de
gestantes e bebês.
Sr. Presidente, vou pedir a paciência de V. Exª,
porque o assunto é da maior importância. Vou, talvez,
ultrapassar o tempo regimentalmente previsto. Peço a
compreensão de V. Exª e sei que vou contar com ela.
Nos últimos dez anos, o esforço do Ministério
em levar profissionais do Programa Saúde da Família também contribuiu para a redução dos índices de
mortalidade infantil. Com a implantação da Rede Cegonha, em todos os Municípios alagoanos, em 2012,
a expectativa é que o Estado consiga reduzir ainda
mais o número de óbitos entre crianças e gestantes.
A Rede Cegonha garante à mãe acesso ao pré-natal,
transporte para as consultas e o parto, garantia de
definição prévia do local do parto e acompanhante e,
após o nascimento, crianças de 0 a 24 meses têm direito à atenção à saúde.
Assim, fica evidente que a humanização e a individualização do atendimento são fundamentais para
a saúde da gestante e do bebê, assim como a capilarização da rede de saúde e de assistência social.
Integração entre governos e sociedade civil, convergência de políticas e capacitação de todos os envolvidos são os elementos-chave, para reduzir a mortalidade infantil, como destacou o representante do Unicef no Brasil, Gary Stahl, no prefácio do estudo. Para
ele, a capacitação do poder público e da sociedade é
fundamental, para reduzir as desigualdades, potencializar as conquistas e avançar, para que os pequenos
alagoanos, como os pequenos brasileiros, possam ter
a garantia não apenas de sobreviverem, mas de se
desenvolverem, aprenderem e crescerem protegidos.
A publicação do Unicef, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é contundente ao dizer que:
Embora todas as ações mostrem que Alagoas
deu um passo importante, para consolidar os
avanços em seus indicadores, é preciso que
o Estado mantenha a mobilização, tanto do
poder público, quanto da sociedade civil, para
superar obstáculos que ainda impedem que
a taxa de mortalidade infantil atinja um nível
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considerável satisfatório e que suas crianças
não apenas sobrevivam, mas se desenvolvam
em plena forma. Não teremos o sentimento de
missão cumprida enquanto uma criança falecer
por motivos evitáveis.
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – De
acordo com o relatório do Unicef – estou terminando,
Sr. Presidente –, ainda faltam infraestrutura, recursos
materiais e capacitação de profissionais na assistência
hospitalar. Ainda precisamos aumentar a rede de cobertura a gestantes e bebês, para reduzir as diferenças
de atendimento entre as regiões do Estado.
Para superar esses gargalos, a Secretaria de
Saúde de Alagoas dará ênfase na organização do sistema de saúde, na ampliação da Maternidade Santa
Mônica, em Maceió, e na construção de Unidades de
Cuidados Intermediários em Penedo e Piranhas.
A intenção é que postos do Programa Saúde da
Família, ambulatórios, maternidades, hospitais gerais
e especializados atuem como uma rede e não como
unidades isoladas.
Essa organização passa ainda pelos consórcios
intermunicipais para a gestão de saúde nos Municípios. Está prevista a implantação da Unidade de Pronto
Atendimento de Viçosa ....
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
...que atenderá 8 Municípios próximos, e do Hospital
Regional de Santana do Ipanema, que poderá atender
a 24 Municípios da região (Fora do microfone.)
Na condição de nordestino e representante do
povo do meu Estado e do meu Estado de Alagoas
nesta Casa, muito me alegra, Sr. Presidente, mostrar
que avançamos. Temos muito a comemorar, mas não
vamos esmorecer enquanto ainda houver gestantes
e bebês em risco.
Se o Estado mais pobre do País conseguiu servir
de exemplo na redução da mortalidade infantil, contra
todos os prognósticos, podemos chegar ainda mais
longe agora que contamos com o Governo de Alagoas
comprometido com a questão.
Sr. Presidente, essa é uma das ações mais eficazes do Governo de Alagoas, porque, na verdade,
ver uma criança morrer por falta de atenção básica,
por falta de atenção médica, por falta de atendimento
é qualquer coisa que criminaliza a morte da criança,
a morte dos nossos recém-nascidos.
Por isso, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e....
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
...quero, nesta oportunidade, agradecer à Presidente
Dilma pelas ações (Fora do microfone.) que vem de-
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senvolvendo para atendimento, como também agradeço
ao Governador do Estado de Alagoas e aos prefeitos
do meu Estado, pois, se imbuídos desse propósito,
se levarem a sério, tenho certeza absoluta de que, no
final do ano de 2013, o índice de mortalidade infantil
de Alagoas não estará dentro do ranking de 17º, mas,
sim, do 10º para baixo.
Sr. Presidente, eu queria agora, aproveitando a
oportunidade, com a permissão de V. Exª, cumprimentar o Presidente da Câmara de Vereadores da capital
do meu Estado, acompanhado de outros vereadores
que estão aqui visitando a Casa da Federação.
Muito obrigado, nobre Presidente, pela sua tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Obrigado, Senador Benedito de Lira. Cumprimento
V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 29, DE 2013
REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, VOTO DE APLAUSO ao Jornal
O Dia, do Estado do Piauí.
Requeiro, mais, que este voto seja levado ao conhecimento do presidente do Sistema O Dia de Comunicação, Valmir Miranda, do Vice-presidente Volmar
Miranda e da Diretora de Jornalismo, Elizângela Carvalho e por intermédio destes ao conhecimento dos
seus demais colaboradores/funcionários.
Justificação
Fundado em 1º de fevereiro de 1951, o jornal O
DIA está completando 62 anos de funcionamento em
2013. Fruto do sonho do empresário Octávio Miranda,
O Dia foi o primeiro diário do estado do Piauí, numa
época em que os jornais da capital eram publicados
duas a três vezes por semana.
Grandes nomes ajudaram a escrever a história
do Piauí nas páginas deste periódico, como o poeta
Torquato Neto, o escritor e incentivador da cultura teresinense Arimathéia Tito Filho e o constitucionalista
Simplício Mendes.
Como o mais antigo impresso em atividade no
Estado, o jornal O Dia contribuiu continuamente para
as transformações que o Piauí passou, divulgando
informações, fazendo interpretações dos fatos e favorecendo a pluralidade de opiniões, o que é essencial
para a vivência da democracia.
Preocupado em associar o jornal às novas mídias, o agora Sistema O Dia de Comunicação ampliou
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o leque das comunicações com a implantação do Portal O DIA e da TV O DIA. Muito além da tecnologia,
seus profissionais são o seu maior patrimônio. Jovens
jornalistas se mesclam a outros mais experientes, no
ideal de informar com precisão, compromisso e responsabilidade.
Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2013. – Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, PTB/PI.
INFORMAÇÕES DA HOMENAGEADA PARA CORRESPONDÊNCIA:
Empresa O DIA Ltda.
Rua Governador Artur de Vasconcelos, 131. CEP
64000-450. Teresina – Piauí – Brasil.
Telefone geral: (86) 2106-9900.
REQUERIMENTO Nº 30, DE 2013
Requerimento de voto de congratulação aos Desembargadores Cláudio Dinart Déda Chagas, Edson
Ulisses de Melo e Suzana Maria Carvalho Oliveira pela
posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça
de Sergipe.
Requeiro, nos termos regimentais, sejam apresentadas congratulações ao Desembargadores Cláudio
Dinart Déda Chagas, Edson Ulisses de Melo e Suzana Maria Carvalho Oliveira pela posse da nova Mesa
Diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe.
Justificação
Toma posse nessa quarta-feira a nova Mesa Diretora do TJSE.
O Desembargador Cláudio Dinart Déda Chagas
assume a Presidência do Poder Judiciário sergipano.
O cargo de Vice-Presidente, o Desembargador Edson
Ulisses de Melo e no cargo de Corregedor Geral da
Justiça tomará posse a Desembargadora Suzana Maria Carvalho Oliveira.
Sala das Sessões, – Senador ANTONIO CARLOS VALADARES, PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitado.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –

ORDEM DO DIA
Segue, sobre a mesa, a Medida Provisória nº
585, que está sobrestando a pauta.
Como não há entendimento entre os Líderes para
a votação da mesma, ela segue em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Finda a Ordem do Dia.
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São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 585, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP);
e Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF),
favorável à Medida Provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2012,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 4-2-2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 8-12-2012)
Prazo final prorrogado: 2-4-2013
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único
do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.718, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador José Pimentel), que
aprova a Programação Monetária para o 4º
trimestre de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Seguimos com a lista de oradores inscritos.
Senador Pedro Taques.(Pausa.)
Foi lido anteriormente o Requerimento nº 27, de
2013, do Senador Vital do Rêgo e outros Senadores,
solicitando a realização de sessão especial destinada
a comemorar o transcurso de 25 anos da promulgação
da Constituição Federal de 1988, a realizar-se em data
a ser agendada.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Ana Rita, inscrita.(Pausa)

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Senador João Vicente Claudino.(Pausa)
Senador presente, que substitui o Senador Mozarildo Cavalcanti, o nobre Senador Sodré Santoro está
inscrito como orador.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Exmº Sr. Senador Jorge Viana, Srªs
e Srs. Senadores, às vésperas dos grandes eventos
esportivos que ocorrerão no Brasil, nada mais apropriado que o País desenvolva uma política agressiva
de incentivo ao turismo.
Em parte, o Governo parece atender às demandas
de apoio e incentivo aos tradicionais cartões postais
brasileiros. No entanto, avaliamos que, mais do que
enfatizar pontos turísticos já demasiadamente explorados junto ao imaginário do potencial visitante, as
autoridades do setor deveriam prestar maior atenção
a cantos e recantos que ora despontam como atrativos
para turistas nacionais e internacionais.
Nessa lógica, Roraima se dispõe a cooperar com
as demais regiões do País rumo a um projeto economicamente viável e ecologicamente sustentável para a
exploração turística em todo o Brasil. Monte Roraima,
por exemplo, já constitui visita obrigatória para quem
desembarca no Estado pela primeira vez. Mesmo assim, percebe-se nitidamente que seu aproveitamento
turístico ainda está bem aquém das suas potencialidades econômicas.
Naturalmente, esportes radicais – tais como rafting, alpinismo e canoagem, bem como explorações
científicas na linha espeleológica, antropológica e botânica – configuram um quadro rico de atrativos geográficos aos quais se associa o património singular
local destinado ao melhor de nosso turismo. Não por
acidente, desportistas e cientistas de diferentes regiões e interesses têm sido apontados como os mais
frequentes turistas da região.
Aliás, o conceito agora em voga do ecoturismo
parece proporcionar um entendimento mais profundo
e largo das expectativas do turista moderno. Para além
dos passeios e dos olhares convencionais, ele deseja
sair da condição de sujeito passivo e prostrado para
adquirir uma interação mais dinâmica e inteligente com
o ambiente em visitação.
Sr. Presidente, em agosto de 2012, Roraima se
fez presente na sexta edição do Salão do Turismo,
onde foram expostas as potencialidades e os roteiros turísticos do extremo norte do País. Na oportunidade, estandes de artesanato confeccionados pelos
indígenas regionais fizeram tanto sucesso quanto a
propaganda da pesca esportiva nas proximidades do
Monte Roraima. Outros produtos, como o buriti e suas
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derivações (licores, doces e fibras) e a paçoca, tiveram um espaço próprio para degustação, exercendo
verdadeiro fascínio sobre os visitantes ao apreciarem
os sabores da região.
Nessa linha, o exotismo deixa de ser um espaço
reservado exclusivamente aos aventureiros e passa
a ser compartilhado por uma população mais ampla,
interessada em conhecer fauna, flora e cultura de um
Brasil distante. A distância ganha conotação estigmatizada, já que se pressupõe que o centro prioritário de
turismo do País se localiza na costa Atlântica e nada
mais. Todavia, longe de criticar os cartões postais tradicionais da Nação, sugerimos políticas nacionais que
descentralizem os incentivos à economia do turismo
para regiões igualmente belas, mas bem menos promovidas.
Precisamos, antes de tudo, relativizar nossos
conceitos de beleza turística e incorporar neste riquíssimo património natural e cultural paisagens, sabores
e tradições de um Brasil escondido e involuntariamente inibido. No nosso entendimento, ainda resta tempo
suficiente para que, durante os próximos megaeventos esportivos a ocorrerem no Brasil, as autoridades
econômicas adotem medidas políticas e econômicas
que promovam o turismo no Norte do País.
Além de Manaus, o Estado deve aproveitar a
ocasião para difundir as belezas e os mistérios que
cercam todo o espaço amazônico.
A título de ilustração, para quem já excursionou
pelas paragens do Norte brasileiro, a rodovia BR-174 é
uma velha conhecida, dona de um cenário de viagem
singular, que liga Manaus a Pacaraima, na fronteira com
a Venezuela. São quase mil quilômetros, atravessando-se Municípios, reservas indígenas e comunidades rurais às vezes completamente desabitadas. O passeio
inclui atrativos naturais da exuberante e diversificada
floresta amazônica, da bacia hidrográfica, dos lavrados
de Roraima e das serras do extremo norte do Brasil.
Os atrativos culturais constituem espetáculo à parte,
com forte influência indígena e cabocla. Já a culinária,
durante o percurso, apresenta sabores únicos, com
pratos à base de peixe e frutas.
Sr. Presidente, pedindo licença à modéstia, Boa
Vista em si já transborda exuberância, ainda que timidamente reconhecida pelos brasileiros. Trata-se da
única capital brasileira totalmente situada no hemisfério norte, localizada no Estado com maior população
indígena do País, atraindo tanto os apaixonados pelo
turismo histórico quanto os que preferem o ecoturismo.
Além disso, a grande afluência de diferentes povos do
Brasil e do mundo cria uma babel de sabores à mesa.
Próxima à tríplice fronteira – Brasil, Venezuela e
Guiana –, uma cidade encravada na Amazônia ofere-
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ce toda a cultura dos povos indígenas da região, sítios históricos e muito lazer, com destaque para a Orla
Taumanan. Orgulho do boa-vistense, a Orla ostenta
uma magnífica vista para Rio Branco e seu complexo
de bares e restaurantes, boa música, boa comida e
muita cultura.
Outras importantes rodovias federais funcionam
igualmente como ambientes únicos na formação de
roteiros amazônicos, apresentando distintas formações
vegetais, além de espécies da fauna regional.
Na versão original...
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) –
...o projeto da BR-210, datado da segunda metade do
Século XX, sairia de Macapá, atravessando o Pará,
passando por Roraima, até chegar a São Gabriel da
Cachoeira, no Alto Rio Negro. No entanto, apenas uma
parte do trecho de Roraima e do Amapá foi asfaltada.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Senador Santoro...
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) –
Já a BR-401, que nasce em Boa Vista e cruza o Rio
Branco pela ponte dos Macuxi, estabelece a comunicação do Estado com a Guiana.
Na verdade, a ponte sobre o rio Tacutu, que divide
o Brasil e a Guiana, foi concluída em 2009.
Em resumo, existem dezenas de outras estradas
estaduais e municipais de terra com condições razoáveis de tráfego, dispondo de roteiros surpreendentes dentro desse mosaico amazônico. Com exceção
de Uiramutã, todas as sedes municipais em Roraima
têm acesso rodoviário asfaltado. Ainda assim, mesmo em Uiramutã, a natureza se cobre de sequências
intermináveis de cachoeiras tão caudalosas quanto
sublimes, diante das quais o visitante, de maneira arrebatadora, se vê tocado por uma sensação única de
encantamento e beleza.
Para encerrar, Sr. Presidente, gostaríamos de
enfatizar a premência de o Brasil inaugurar uma nova
política de promoção do turismo nacional, diversificando localidades e modelos de exploração econômica.
Há tempos que a Região Norte vem merecendo maior
atenção das autoridades da área, na expectativa de
que seu patrimônio natural e cultural seja finalmente
incorporado ao rico circuito turístico brasileiro. Por isso,
da Presidenta Dilma Rousseff e dos Ministérios do Turismo e da Pesca aguardamos imediata receptividade
à nossa legítima demanda.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Sodré Santoro,
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pelo pronunciamento, e sigo com a lista de oradores
inscritos.
Próximo inscrito é o Senador Jayme Campos.
(Pausa.)
Não está presente.
Senador Sérgio Souza. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Paim.
O Senador Paim está presente e deve ser o próximo orador. Está só se deslocando aqui do cafezinho.
O Senador Paim...
Logo em seguida, será o Senador Paulo Bauer,
que não está presente, e o Senador Flexa, próximo
orador.
Como o Senador Paim não está, então o Senador
Paulo Bauer. (Pausa.)
Também não se encontra.
Pelo tempo regimental, Senador Flexa Ribeiro, 1º
Secretário da Casa, meu colega de Mesa. V. Exª tem
o tempo regimental de 20 minutos.
Quero informar aos Srs. Senadores que o último
inscrito é o Senador Lobão Filho.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Presidente, Senador Jorge Viana; Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, com a economia globalizada, o tema da
exploração mineral no Brasil, que antes parecia restrito
aos brasileiros e, em especial, aos paraenses e mineiros, pela sua liderança nos termos de produtividade,
extrapola nossas fronteiras e já chama a atenção do
mundo. Portanto, o Brasil, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, precisa, com urgência, Senador Edison Lobão
Filho, se debruçar sobre este tema, para aperfeiçoar
nossa legislação mineral. E, quando falo em Brasil, estou falando do nosso Estado Nacional, especialmente
do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Essas duas
esferas do poder precisam encontrar entendimento e
trabalhar de forma unida e democrática, no sentido de
garantir maior justiça nessa atividade. Maior justiça para
que a nossa riqueza mineral realmente beneficie todos
os brasileiros e não apenas as poucas empresas que
controlam a mineração em nosso País, deixando graves
sequelas e problemas sociais e ambientais, Senador
Jorge Viana, Senador Sérgio Souza, nos Estados e,
em especial, nos Municípios onde a produção mineral
ocorre. Isso precisa ser feito com urgência, ou corremos
o risco de, ao não legislar e realizar o nosso dever, ter
de observar candidamente o Poder Judiciário cumprir
essa tarefa também em relação à mineração do Brasil.
Sr. Presidente, a única contrapartida direta que
a atividade mineral gera ao País, aos Estados e aos
Municípios vem através da CFEM, a Compensação
Financeira pela Exploração Mineral. Essa compensa-
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ção, no entanto, está longe de ser justa, e isso todos
os paraenses e mineiros – e, por consequência, todos
os brasileiros – sabem. E, aliás, o próprio Governo Federal reconhece. Tanto que, há quatro anos, promete
e declara que a legislação mineral precisa ser revista.
Porém, não temos nada, absolutamente nada nessa
direção, até este momento, além de palavras, promessas e expectativas.
Para ilustrar a necessidade de revermos a cobrança da CFEM, trouxe alguns dados para compartilhar com os nobres colegas Senadores, com as nobres colegas Senadoras e com todos aqueles que me
assistem e me ouvem pelos veículos de comunicação
do Senado.
A mineração representa aproximadamente 40%
da economia do meu Estado, o Estado do Pará. Entretanto, em razão da isenção de tributos na exportação
determinada pela Lei Kandir – esta tendo sido criada
no momento em que o Brasil precisava de mecanismos
para incrementar o parque industrial nacional –, a arrecadação de ICMS na mineração, pela desoneração
da Lei Kandir... É bom que se faça aqui um parêntese
para dizer que nós, paraenses, na ocasião da PEC que
instituiu a Lei Kandir, fomos a favor. Por que fomos a
favor? Porque ela era necessária para o País. E o Pará
sempre, na sua história, contribuiu para o desenvolvimento dos demais Estados brasileiros, em especial
na época da fase áurea da borracha. Contribuiu para
desenvolver o Sul, que hoje, desenvolvido, precisa dar
o retorno desse apoio que a Amazônia, de modo geral, e o Pará, em especial, deram para o nosso País.
Só que a Lei Kandir, ao ser aprovada, previa a
compensação das perdas de receitas dos Estados pela
União. E isso, lamentavelmente, não ocorreu. Justiça
se faça, nos idos de 1996, no final da década de 90 e
início dos anos 2000, a compensação chegava a 80%
ou 70% das perdas; hoje, 16 anos depois, a compensação não atinge 15%. A cada ano, o Governo Federal
se mostra ausente dessa compensação. E eu considero isso, Senador Sérgio Souza, um desrespeito aos
Estados que perdem receita com a desoneração dos
seus produtos, principalmente os produtos primários,
como é o caso do meu Estado do Pará. Considero um
desrespeito o Executivo não encaminhar, na lei orçamentária, uma rubrica para compensar as perdas da
Lei Kandir. Nem isso faz! Nem isso faz! Quem tem de
fazê-lo é o Parlamento brasileiro, que, na Comissão
Mista de Orçamento, coloca uma janela, para que possa
haver minimamente esses 15% de compensação que
estamos constatando nesses últimos anos.
Mas, como eu dizia, a arrecadação do ICMS na
mineração representa míseros 2,6% de toda a arrecadação do ICMS no meu Estado, o Pará. Quarenta
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por cento da base da economia paraense recolhem de
ICMS apenas 2,6% do total arrecadado pelo meu Estado. O valor de R$186,3 milhões, em 2012, foi o quanto
a mineração deixou para os cofres do Estado. E, mais
à frente, eu vou dar números fantásticos de quanto é
a receita da atividade mineradora no Estado do Pará,
para os senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado tomarem conhecimento dessa,
eu diria, “maldade”, entre aspas, que é feita com todos
os paraenses. Os paraense todos conhecem isso. E o
pior, Senador Suplicy, é que conhecem isso pelo efeito
que essa atividade traz na demanda que ela gera de
serviços e de obras de infraestrutura.
Como eu dizia, apenas R$186,3 milhões de ICMS
essa atividade recolheu, em 2012, para o Estado do
Pará. Ou seja, uma atividade tão importante ao Estado,
como eu disse, com 40% de participação na economia, gera menos de 3% da receita do ICMS do Estado.
As exportações, isentas do ICMS, representaram
quase 40% da economia do Pará, enquanto a média
brasileira foi de 11,8%. São Paulo tem uma desoneração da sua economia da ordem de 10%, um pouco
abaixo da média brasileira. Mas São Paulo exporta
produtos industrializados, ou seja, aqueles produtos
que, na sua cadeia de produção, já geraram emprego,
renda e tributos. Então, é preciso que se compare a
diferença da importância da reposição para o Estado
do Pará em relação aos Estados já industrializados,
como é o caso do Estado de São Paulo, que cito apenas como exemplo.
No Estado do Pará, exporta-se o minério como
produto primário, contribuindo pouquíssimo às receitas
estaduais, mas gerando para a Nação um saldo comercial da ordem de US$13,4 bilhões – é o que gera
só o Estado do Pará. Com US$17 bilhões, o Pará contribuiu para o saldo da balança comercial brasileira. E
esse saldo da balança comercial no Brasil inteiro foi
de US$19,4 bilhões, ou seja, só o Estado do Pará contribuiu praticamente com 60% do superávit comercial
da balança brasileira.
A União, como eu disse, é madrasta em seu trato
com os Estados exportadores de produtos primários,
mas a culpa é nossa, do Congresso Nacional, que,
desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 42,
de 2003, até hoje, não regulamentou o mecanismo de
compensação das perdas decorrentes da Lei Kandir.
Na leitura da mensagem do Executivo à Assembleia Legislativa, anteontem, 4 de fevereiro, o Governador Simão Jatene confirmou que o Estado vai mover
uma ação contra a famigerada Lei Kandir no Supremo
Tribunal Federal, a fim de assegurar a regulamentação
da compensação financeira ao Pará pela União, por
conta das perdas em desoneração fiscal imposta pela
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Lei. Mas o Estado recebe CFEM da atividade mineral,
poderiam argumentar os mais céticos ou os defensores da lógica de que tudo deve ficar do jeito que está,
Senador Edison Lobão Filho, para que o Congresso,
cujo dever é fazer essa revisão, não o faça.
Mais uma vez, recorro aos números. Mesmo considerando a parcela do CFEM que o Estado recebeu em
2012, que foi de R$122,5 milhões, mesmo considerando
os R$318 milhões que recebeu como compensação
parcial pelas perdas decorrentes da Lei Kandir e os
R$186,3 milhões de ICMS, percebemos claramente
a participação insatisfatória, mínima, desse setor nas
receitas do Estado. A soma dá R$626,8 milhões, em
2012. Parece um valor alto, mas não o é. Significa que
o setor que representa 40% da economia contribuiu
com apenas 5% da receita total do Estado. Aí eu já
não me refiro à arrecadação de ICMS, que é de 2,6%,
mas, sim, à receita total do Estado. Isso ocorre apesar
dos enormes impactos sociais gerados pelo aumento
da demanda de serviços públicos pela presença de
empresas mineradoras do Estado. Aí há demanda de
educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura,
porque há uma migração muito forte na implantação
desses projetos, Senador Jorge Viana. Quando se
implanta um projeto da magnitude dos que estão instalados no Pará, ele atrai 20 mil, 30 mil operários. E,
quando ele entra em operação, nem 10% disso são
absorvidos na operação. O saldo de desempregados
não vai embora do Pará, Senador. Eles ficam lá. E aí
as demandas para a sobrevivência do cidadão brasileiro paraense por adoção ficam à custa do Estado, que
não tem como atender essas necessidades.
Senador Jorge Viana, vou conceder um aparte
ao Senador Edison Lobão Filho.
O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – Senador Flexa, eu gostaria de fazer um aparte ao discurso
de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
o ouço com muita honra e com alegria e peço o apoio
de V. Exª, para que possamos caminhar no sentido da
revisão do Código de Mineração do Brasil.
O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – Não
só no sentido do Código de Mineração, mas também
no sentido de uma reforma tributária, que, inclusive,
será objeto do meu manifesto agora, sucedendo V. Exª
neste plenário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª tem, desde já, o meu apoio. Peço o apoio de V. Exª
para o Estado do Pará.
O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – E o
nobre colega tem meu intransigente apoio também.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Sem dúvida!
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O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – Quero
dizer que é muito belo quando as pessoas são irmanadas no sucesso, na glória, mas, infelizmente, Senador
Flexa Ribeiro, meu Estado é irmanado ao seu na tristeza
da Lei Kandir. Ambos somos vítimas de uma situação
econômica dos nossos Estados, onde há penalização
pela Lei Kandir, já que os nossos dois Estados têm seu
foco principal na exportação. Nossos dois Estados têm
de pagar a conta da ausência de uma reforma tributária justa, que permita que nossos governos possam
investir, gerando empregos e bem-estar para a nossa
população. Eu estou totalmente sensibilizado por suas
palavras sobre a situação do Pará. Quero dizer a V. Exª
que estamos juntos nessa cruzada, para darmos mais
condições tributárias para que os Estados do Pará e do
Maranhão possam sobreviver dignamente dentro desta
Federação, podendo ter condições de investimentos e
de dar às nossas populações uma melhor vida.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª, Senador Edison Lobão Filho. E já
considero parceiro do Pará o Maranhão, nosso Estado irmão e vizinho, junto com Minas Gerais. Hoje, há
grandes Estados mineradores, não são só o Pará, o
Maranhão ou Minas. Dos 26 Estados mais o Distrito
Federal, se não me falha a memória, 22 têm compensação indevida da Lei Kandir. Apenas como os nossos
Estados – o meu e o seu – ainda não atingiram o nível
de verticalização dos seus minérios, nós sofremos mais,
porque exportamos o produto praticamente in natura.
Então, nós temos de correr, para que possamos trazer
benefícios para o Brasil, porque levaremos benefícios
para os nossos Estados e para a população, para todos os brasileiros que lá se encontram.
Esse valor a que me referia, de 5% da receita do
Estado, Presidente, Senador Renan Calheiros, portanto, não se justifica, ainda mais se considerarmos que
esse setor – esse é um dado importante que o Brasil
que nos assiste e nos ouve deve saber – obteve, em
2011, um faturamento superior a R$80 bilhões, dos
quais R$30 bilhões só no Estado do Pará. Fatura R$30
bilhões e, somando tudo – Lei Kandir, ICMS, a compensação toda –, deixa R$680 milhões, número que
há pouco pronunciei.
Eu vou citar aqui a Companhia Vale, não para
fulanizar o problema, mas porque a Vale é a maior mineradora do Brasil, uma das maiores do mundo. Então,
ela representa praticamente mais de 80%, quase 90%,
de todo o faturamento da mineração no meu Estado e
no Brasil, acredito.
O lucro líquido da Vale, em 2011, foi de US$22,9
bilhões, Brasil! É importante que o Brasil tome conhecimento disso. Não somos contra o lucro líquido, pelo
contrário. Viemos da iniciativa privada, somos a favor
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da desoneração, da diminuição da carga tributária,
como V. Exª vai falar daqui a pouco, Senador Edinho.
Daqui a pouco, V. Exª vai falar da questão da carga tributária. E nós estamos a favor disso e vamos apoiá-lo.
Vamos apoiá-lo! Mas, no caso aqui, nós não estamos
aumentando a tributação.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Nós
estamos buscando devolver aos brasileiros, paraenses,
maranhenses, mineiros, algo que seja compatível com
a rentabilidade do negócio. Não dá para gerar um lucro
de US$22,9 bilhões e retornar para o Pará menos de
R$680 milhões. E representam esses US$22,9 bilhões
cerca de R$38 bilhões, pela cotação de 2011. Então,
dos R$38 bilhões, Senador Renan, o que o Estado do
Pará recebe da mineração representa 2%, contando
tudo, CFEM, ICMS...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – ...menos de 2% da devolução desse
lucro do setor mineral. Peço a V. Exª, Sr. Presidente,
um pouco mais de tempo para concluir meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Quero concluir o meu pronunciamento, tal a sua importância para o meu Estado.
É um lucro obtido, vale ressaltar, à custa do Pará,
Senador Pedro Taques, à custa do Maranhão, à custa
de Minas Gerais, à custa de Mato Grosso, Estado de
V. Exª, que também é penalizado pela Lei Kandir. Eu
gostaria de ter tempo para fazer – e farei, se houver
tempo ao final – uma observação sobre o Mato Grosso e o Pará em relação à Lei Kandir. Como eu dizia,
esse lucro é obtido à custa de todos esses Estados
brasileiros que não são recompensados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
fazendo tudo que está dentro de nossas possibilidades
na esfera legislativa para acabar com essa injustiça e
estabelecer condições corretas para a compensação
da população paraense...
(Interrupção de som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
...e, evidentemente, da população brasileira em geral.
(Fora do microfone.) Porém, observamos que o Governo resiste, cada vez mais, ao estabelecimento de
mecanismo para termos, enfim, justiça na mineração.
Além de não apresentar qualquer proposta, o Governo
Federal veta iniciativa aprovada pelo Legislativo, como
o que ocorreu na emenda que fizemos à Medida Provisória nº 563.
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Senador Jayme Campos, do querido Estado do
Mato Grosso, vamos defender isso juntos, para que
possamos rever essa incorreção da não compensação da Lei Kandir.
Eu me referia à Medida Provisória nº 563. O Governo Federal estancou a perda de receita que existia
nas exportações brasileiras, quando as empresas exportadoras exportavam por um valor menor do que o
valor real que iria ao consumidor final para uma subsidiária nos paraísos fiscais. E o Governo, pela Medida
Provisória nº 563, cortou essa hipótese, dizendo que,
a partir da aprovação – e já se tornou lei –, o valor
para o cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre Lucro Líquido não seria mais o valor do
faturamento, seria o valor da commodity.
Eu apresentei uma emenda à medida provisória,
com o apoio de meus Pares no Senado e na Câmara.
Aprovada a emenda colocada na medida provisória, a
Presidenta Dilma a vetou. Não entendo a justificativa.
Se serve para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, que são receitas
diretas para a União, por que não serve para corrigir
também a CFEM, pelo menos quanto à sua base de
cálculo? Ela vai vetar.
E aí, Presidente Renan Calheiros, quero pedir
aos Líderes de todos os partidos que, na reunião que
V. Exª terá com o colégio de Líderes, possa ser pautado também, quando formos discutir a apreciação
do veto sobre os royalties do petróleo, o veto que foi
atribuído a essa emenda na MP nº 563, para que nós
possamos, minimamente, corrigir a base de cálculo da
CFEM, que está sendo diminuída. Por quê? Porque as
mineradoras exportam minério de ferro, Senador Edinho, por quase metade do valor real para subsidiárias
nos paraísos fiscais e, de lá, faturam pelo valor real
para o consumidor final, seja ele China, Japão, para
onde for o minério. A nota passeia. O minério sai do
porto de V. Exª, do Porto de Itaqui, diretamente para
o consumidor final, mas a nota vai fazer uma viagem
por algum paraíso fiscal.
Em função disso – já me encaminho para a conclusão –, agora que estamos iniciando um novo ano
legislativo, reitero que não vamos desistir, vamos retomar a luta, trabalhando pela aprovação do relatório
do Senador Aécio ao nosso PLS nº 1, de 2011. Mais
do que isso, estamos agindo em uma frente paralela,
para corrigir distorções na compensação devida aos
Estados mineradores pelas consequências sociais negativas derivadas da atividade de mineração.
Vejamos – e peço atenção para a finalização –,
Senador Jorge Viana, a linha de raciocínio que vou
desenvolver a partir de agora.
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A Constituição Federal determina que as jazidas
pertencem à União e constituem-se propriedade distinta
da superfície – apenas o subsolo é da União. Contudo,
assegura-se ao superficiário, ou seja, ao proprietário
da superfície do solo, proprietário do imóvel no qual
se localiza a jazida, direito de participação nos resultados da lavra. É o que está na Constituição brasileira.
A Lei nº 8.901, de 1994, regulou esse direito de participação, determinando, Senador Pedro Taques, que
o proprietário do solo terá direito ao recebimento de
valor correspondente à metade do montante recolhido
aos cofres públicos pelo minerador a título de pagamento da CFEM.
Portanto, levando isso em consideração, apresentamos esta semana um projeto que atribui aos Estados
o direito de receber a – abro aspas – “participação nos
resultados da lavra”,…
(Interrupção no som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – …
no caso de atividade de mineração ocorrida em terra pública estadual ou federalizada situada dentro de
seu território.
Esperamos que, com essa proposição, que nada
faz além daquilo que a própria Constituição determina,
o Governo Federal apoie os Estados. O princípio federativo é uma abstração. Porém, é base da nossa Nação.
A União é chamada assim, pois deve, de forma
unida, defender os interesses de todos os entes, entre
eles Estados e Municípios, e, evidentemente, da população que reside nesses Municípios. Fechar os olhos
para isso e atender apenas os interesses das mineradoras é, infelizmente, o início de mais uma frente,
das muitas já existentes, que apenas contribui para o
temido esfacelamento da nossa Federação.
Que os brasileiros estejam munidos do interesse
de defender os interesses de outros brasileiros, irmãos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Prorroguei o tempo de V. Exª, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Já
concluo e agradeço a generosidade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Que os brasileiros estejam munidos do interesse de
defender os interesses de outros brasileiros, irmãos
paraenses, maranhenses, mineiros, mato-grossenses,
enfim, de todos os Estados brasileiros! Que todos os
brasileiros – todos – estejam conosco, para não permitir que empresas mineradoras continuem a ganhar
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bilhões de reais à custa do nosso povo e das nossas
riquezas naturais, sem deixar a compensação justa!
Nada contra, como eu disse, o lucro das empresas! Apenas insisto na necessidade de haver equilíbrio
entre o lucro auferido e os benefícios para a população. Buscando esse equilíbrio, façamos, portanto, o
que os outros países mineradores já estão fazendo,
Senador Edinho. A Austrália, agora mesmo, reviu seu
código de mineração, aumentou a tributação. Então,
nós não estamos, nem de longe, tirando a competitividade das mineradoras brasileiras. Pelo contrário, o
valor que se propõe pelo parecer do Relator, Senador
Aécio Neves, ao PLS nº 01/2011 é bastante inferior ao
que é tributado em outros países que também têm a
mineração como sustentação da sua base de economia. Como eu disse, façamos, portanto, o que outros
países mineradores já estão fazendo: restabelecer a
justiça na mineração.
Agradeço-lhe, Senador Presidente Renan Calheiros, por V. Exª ter estendido o tempo que cabia a este
orador. Esse tema é da maior importância para vários
Estados, em especial para o meu Estado, o Estado do
Pará. E cumpro aqui o dever que tenho, como Senador da República, representando o Estado do Pará, de
defender todos os paraenses.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª.
Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador
Edison Lobão Filho. (Pausa.)
Por permuta, concedo a palavra ao Senador
Sérgio Souza.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs. e Srs. Senadores, caros telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, visitantes do
Senado, servidores e todos aqueles que nos acompanham na tarde de hoje, venho à tribuna do Senado
nesta tarde fazer uma reflexão sobre a violência no
Brasil. Infelizmente, já começamos o segundo mês de
um ano novo, e as manchetes, as tragédias e as ocorrências em decorrência da violência são as mesmas
do ano passado, ou as mesmas do passado.
A cada dia que passa, a sociedade do País é
afrontada por um novo caso, mais absurdo, mais grave e mais violento do que o anterior. E a questão é:
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até quando teremos que conviver com esta inaceitável realidade?
O País tem tido grande êxito na geração de emprego, na redução da pobreza nacional. Milhões de
brasileiros ascenderam ou mudaram de classe nos
últimos anos, alcançando uma melhoria na sua qualidade de vida. Porém, contrariando a expectativa de
muitos que julgam que a melhoria de renda na média
nacional e a redução da miséria resultariam na redução da violência, o Brasil, incluindo a maioria de seus
Estados, se não está mais violento, certamente não
está menos violento.
Em qualquer cenário, o fato é que os níveis da
violência nacional assustam e as estatísticas de assassinatos em várias regiões do País superam os números de mortos decorrentes de conflitos em guerra
ao redor do Planeta. Soma-se a esta situação de caos
o crescimento dos crimes bárbaros, com requintes de
extrema crueldade, que refletem uma parcela da sociedade que dá cada vez menos valor à vida e à dignidade humana.
Como exemplo recente de crime que demonstra
o mais absoluto desrespeito à vida, cito o crime praticado no Entorno do Distrito Federal, há cerca de duas
semanas, contra uma mulher de 44 anos. O motivo original do sequestro praticado por três elementos, por
três bandidos, dos quais um era menor de idade, era
roubar as rodas do automóvel da vítima pelo preço de
R$60,00 para cada seqüestrador – R$180,00 foi o preço
da vida dessa pessoa. Tragicamente, a sequência dos
fatos e a crueldade dos envolvidos levaram à morte
da vítima, que antes do óbito foi estuprada pelos três
criminosos, esfaqueada e carbonizada. Isso aconteceu
no Entorno da capital do Brasil.
Diante dessa tragédia, Srªs e Srs Senadores,
que mais uma vez envolve um criminoso menor de
idade, aproveito para chamar a atenção da Casa e de
todos os que assistem neste momento a TV Senado e
ouvem, escutam a Rádio Senado e também o programa A Voz do Brasil para o Projeto de Lei do Senado
n° 190, de 2012, de minha autoria, que altera a Lei n°
8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
– uma lei que já tem 23 anos, uma lei que já é adulta
e que precisa ser reformulada, porque o adolescente,
a criança da década de 80 ou da década de 90, principalmente da década de 80, quando essa legislação
transitou no Congresso Nacional, era um adolescente
diferente do adolescente de hoje –, para possibilitar
a aplicação da pena prevista no Código Penal para o
adolescente infrator no caso de reincidência na prática
de infração grave.
É essa a alteração que estamos sugerindo no Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de possibilitar
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que, no caso de reincidência de crime ou de infração
grave, o adolescente tenha tratamento diferenciado.
Temos visto, com grande frequência, adolescentes cometendo infrações graves, invadindo a vida de
milhares de brasileiros, empunhando armas, vendendo
drogas, suprimindo vidas, destruindo famílias inteiras. E
tudo isso embalados pelo falso entendimento de que há
no ECA uma velada promessa de impunidade. Afinal,
após completarem 18 anos, estarão livres da internação e, mais ainda, sem registro nos arquivos policiais.
Concedo um aparte, com muita honra, ao Senador Eduardo Suplicy, que é o Relator desse projeto na
Comissão de Direitos Humanos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Sérgio Souza, primeiro, quero compartilhar
sua preocupação com respeito aos indicies de violência
que têm ocorrido em nosso País. Precisamos, de fato,
pensar em como prevenir, reduzir significativamente a
criminalidade violenta. Também agradeço a V. Exª por
ter me chamado a atenção sobre a minha responsabilidade com respeito ao parecer que devo exarar, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto
de Lei do Senado nº 190, que justamente modifica, na
Comissão de Direitos Humanos, o Estatuto da Criança
e do Adolescente, com vistas a possibilitar a aplicação
de pena prevista no Código Penal para o adolescente
infrator, no caso de reincidência da prática de infração
grave. Quero transmitir a V. Exª que estou em diálogo
com o Ministério da Justiça e com a Assessoria Jurídica
da Casa para exarar o meu parecer. Peço-lhe um prazo
de duas semanas para fazê-lo responsavelmente, bem
feito e bem pensado. Mas gostaria de transmitir-lhe
que tenho me preocupado bastante com esse tema.
Como membro da Subcomissão da Reforma do Código Penal, depois de haver conversado com alguns
dos assessores do Ministro da Justiça, preocupados
com o tema, e com a Secretaria de Assuntos Penitenciários do Estado de São Paulo, aonde fiz uma visita
para conversar com as pessoas que estão estudando
a possível ampliação de penas alternativas, acredito
muito na possibilidade de ampliarmos a punição na
forma de penas alternativas. Acredito que, no caso de
adolescentes, isso inclusive poderá ser considerado.
Quero trocar ideias com V. Exª a esse respeito. Temos
observado... Recentemente, o próprio Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, chegou a expressar sua preocupação. Disse que até preferiria morrer
a viver em um sistema penitenciário tão superlotado
como o dos dias de hoje, isso em quase todo o Brasil.
Ora, uma das maneiras de resolvermos esse problema,
com ações que podem ser consideradas adequadas e
justas pela comunidade e até pelas vítimas de eventuais infratores, é criarmos penas alternativas que sejam
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muito interessantes e educativas para, por exemplo,
jovens adolescentes que porventura tenham cometido
infrações. São muitas as ideias. Inclusive, em inúmeros
países, hoje, se aplicam mais e mais penas alternativas. Vamos aqui pensar alto, prezado Senador Sérgio
Souza. Se um jovem for instado a... Ao invés de ficar
preso por anos, por três anos ou mais, por um período
significativo determinado pelo magistrado, digamos,
que vá dar aulas de alfabetização ou daquilo que ele,
porventura, conheça bem. Ou que vá trabalhar, digamos, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas ou no
Hospital de Curitiba. Assim, ele vai realizar ações de
grande relevância social. Ou que vá construir uma escola ou até um estabelecimento penal em algum lugar,
tendo de trabalhar para a construção. Cito aqui três
exemplos alternativos, mas V. Exª poderia até pensar
em outros. O sistema Judiciário, os magistrados brasileiros, se instados a pensar nisso, certamente seriam
capazes de criar formas muito interessantes, a exemplo
do que hoje mais e mais ocorre nos Estados Unidos,
nos países europeus, no Canadá e assim por diante.
Agradeço-lhe muito por ter trazido o tema à reflexão.
Quero colaborar construtivamente com V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, meu caro Senador Eduardo Suplicy. Penso
que V. Exª fará um excelente relatório e tem toda liberdade de promover as modificações para a adequação
e a evolução que o projeto precisa e merece.
Mas penso também que a vida não tem preço.
Uma vida que seja não tem preço. Sabemos que há
problemas carcerários no Brasil, mas velarmos por
uma vida vale muito mais do que um presídio inteiro. Nós que somos da Base do Governo temos que
promover ações para que o Governo cada vez mais
aprimore o sistema carcerário, a fim de que o cidadão
seja realmente reintegrado, ressocializado e não somente retirado do convívio social. Que ele possa retornar ao convívio social com qualidade de vida, com
uma evolução do seu pensamento, da sua formação,
entendendo que, de fato, cometeu um erro grave e que
viver livre vale a pena.
O Congresso Nacional há muito vem debatendo
esse tema sem, contudo, chegar a um consenso: por
um lado, há os que defendem a diminuição da idade
penal de forma drástica e generalizada; por outro, os
que defendem, de forma veemente, que reduzir a idade penal não é o melhor caminho.
O objetivo do meu projeto de lei é justamente
apresentar ao debate uma proposta mediadora, em
que o Legislativo brasileiro caminhe no sentido de
atender ao clamor da sociedade, punindo com mais
rigor os menores que cometem infrações equiparadas
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a crimes graves, mas sem, contudo, ampliar a redução
imediata da maioridade penal.
Por essa razão, o projeto prevê que os adolescentes responsáveis por infrações equiparadas a crimes graves continuem com as garantias processuais
já previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente,
recebendo as medidas socioeducativas e de internação, se for o caso. Mas, na hipótese de reincidência
nessas infrações graves, deverão ser tratados de forma diferenciada. Deve ser-lhes aplicada a pena prevista no Código Penal para crime de mesma natureza
e gravidade da infração cometida.
Entendemos que essa medida possibilitará uma
melhor reflexão do adolescente infrator na hora de
deparar-se com a possibilidade de cometer tal infração.
A matéria tramita na Comissão de Direitos Humanos e tem como relator, como já dissemos, o Senador
Eduardo Suplicy, e irá em seguida para a CCJ, onde
terá tramitação terminativa. Gostaria de contar com o
apoio de todos os pares, para que, pelo menos, iniciemos essa discussão, talvez começando pela realização, Senador Suplicy, de uma audiência pública, por
se tratar de um tema que envolve tamanha polêmica.
Srªs e Srs. Senadores, se o episódio de Brasília
demonstra a banalização da violência, os episódios recentes, Senador Bauer, em Santa Catarina demonstram
outra faceta tão ou mais preocupante da violência que
igualmente afronta o País: o crime organizado. Afinal o
que dizer de uma onda de violência num Estado que
é vizinho ao meu, que em uma semana contabiliza 60
atentados? Até parece que não é Brasil. Mas é Brasil
e é o Sul do Brasil, tido por muitos como uma região
de maior rigor ou de maior controle das questões policiais e públicas.
Ao todo, 20 Municípios catarinenses foram afetados pela violência e 26 veículos já foram queimados
desde quarta-feira passada. Durante a madrugada de
ontem houve mais violência. Uma bomba caseira foi
lançada na casa de um agente penitenciário em Chapecó e mais dois ônibus foram incendiados. Em Florianópolis, um ônibus foi atacado às 17h40, ou seja, ainda
de dia, sendo que nesse incidente dois menores, que
já tinham participado dos atentados em novembro do
ano passado, foram identificados. Mais uma vez fica
demonstrada a necessidade de, pelo menos, discutirmos esse tema.
Para encerrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia deixar esta tribuna sem falar do
meu Estado, o Estado do Paraná. Afinal, de acordo
com o relatório de criminalidade divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Paraná
registrou 3.135 mortes violentas somente no ano de
2012 – 3.135 mortes violentas somente no ano de
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2012 –, o que, lamentavelmente, significa uma média
de 8,5 pessoas assassinadas violentamente por dia
no Estado do Paraná. O número de mortes violentas
foi 1,6% maior do que em 2011. Isso quer dizer que
tivemos mais de 3 mil mortes violentas em 2011. Se
calcularmos 10 anos, serão dezenas de milhares de
paranaenses assassinados violentamente.
Sr. Presidente, e o pior é que, mesmo havendo
queda na criminalidade na capital e na região metropolitana de Curitiba, não foi o suficiente para evitar
que os números do Estado tenham aumentado na
ordem de 1,6%.
De qualquer maneira, para vergonha dos paranaenses, a capital do Paraná permanece com um índice
de homicídios extremamente alto: são 33,6 mortes
para cada cem mil habitantes, quase o triplo do que foi
registrado na cidade de São Paulo, que em 2012 teve
uma média de 12 assassinatos por cem mil habitantes.
Srªs e Srs. Senadores, no momento em que retomamos os trabalhos no Senado Federal, entendo ser
absolutamente inadiável aprofundarmos o debate em
torno da violência que assola o Brasil.
Se é verdade que evoluímos muito na distribuição
da renda nacional, é igualmente verdadeira a necessidade de evoluirmos também na segurança. E, para tanto, o trabalho do Congresso Nacional é imprescindível.
Espero que neste ano de 2013, Sr. Presidente
Jorge Viana, possamos, enfim, apresentar ao povo
brasileiro resultados efetivos do combate à violência,
porque o Brasil, que é tido como um país pacífico, do
ponto de vista de relações internacionais, do ponto
de vista de guerras, tem no seu interior uma guerra
que mata milhares e milhares de pessoas por todas
as unidades federativas e que chega a uma totalidade
espantosa: mais de cem mil brasileiros são assassinados ou morrem no trânsito por ano.
Temos realmente que tomar uma ação aqui no
Congresso Nacional.
Meu caro amigo, Senador Lobão Filho, agradeço
a deferência em trocar comigo o horário. Agora vou ao
STJ para a posse do nosso amigo e conterrâneo Kukina, que assume hoje, na vaga do Ministério Público,
Senador Pedro Taques, como Ministro do STJ.
Repito: é desta Casa, do Congresso Nacional, a
prerrogativa de elaborar leis que sejam mais eficazes...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
...para diminuirmos a mortalidade e os crimes violentos no Brasil.
Muito obrigado a todos.
Boa tarde.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira

Quinta-feira 7

53

01761

da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª Senador Sérgio Souza, pelo
pronunciamento.
Próximo orador Senador Lobão Filho.
Antes, passo a ler uma mensagem presidencial.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
a Mensagem nº 10, de 2013-CN, Congresso Nacional, (29/2013, na origem), da Senhora Presidenta da
República, comunicando retificação da Medida Provisória nº 601, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Srªs e Srs. Membros do Congresso Nacional,
em aditamento à Mensagem nº 617, de 2012, informo
a V. Exªs que a Medida Provisória nº 601, de 2012, que
altera as Leis nºs 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 da
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17de 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 Financiamento da Seguridade Social (Cofins); e dá outras providências, foi
retificada no Diário Oficial de 5 de fevereiro de 2013.
Brasília, 5 de fevereiro de 2013.
Dilma Rousseff
É a seguinte a Mensagem na íntegra:
MENSAGEM Nº 10, DE 2013 – CN
Mensagem nº 29
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem nº 617, de 2012, informo a Vossas Excelências que a 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
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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”, foi retificada
no Diário Oficial da União de 5 de fevereiro de 2013.
Brasília, 5 de fevereiro de 2013. –Dilma Rousseff.
Aviso nº 101 – C. Civil.
Em 5 de fevereiro de 2013
Assunto: Medida Provisória.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República
comunica a retificação 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”.
Atenciosamente, – Gleisi Hoffmann, Ministra
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 601, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012
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 ju-
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nho 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.
(Publicada na Edição Extra do Diário Oficial da
União de 28 de dezembro de 2012, Seção I)
Retificação
No art. 5º da Medida Provisória nº 601, de 28 de
dezembro de 2012, na parte que altera o § 4º-A do art.
1º da Lei n° 12.431, de 24 de junho de 2011, onde se lê:
“§ 4º-A O percentual mínimo a que se refere o
inciso II do § 40 poderá ser de, no mínimo, sessenta e
sete por cento do valor do patrimônio líquido do fundo
aplicado em títulos de que trata o inciso I do caput no
prazo de dois anos contado da data de encerramento
da oferta pública de distribuição de cotas constitutivas
do patrimônio inicial do fundo.”
Leia-se:
“§ 4º-A O percentual mínimo a que se refere o
inciso II do § 4º poderá ser de, no mínimo, sessenta e
sete por cento do valor do patrimônio líquido do fundo
aplicado em títulos de que trata o inciso I do caput no
prazo de dois anos, contado da data de encerramento
da oferta pública de distribuição de cotas constitutivas
do patrimônio inicial do fundo.”
No art. 5º da Medida Provisória nº 601, de 2012, na
parte que altera o § 1º-A do art. 2º da Lei nº 12.431,
de 2011, onde se lê:
“§ 1º-A As debêntures objeto de distribuição pública, emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, constituídas sob a forma de
sociedade por ações, para captar recursos com vistas
em implementar projetos de investimento na área de
infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados
como prioritários na forma regulamentada pelo Poder
Executivo Federal também fazem jus aos benefícios
dispostos no caput, respeitado o disposto no”
Leia-se:
“§ 1º-A As debêntures objeto de distribuição pública, emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, constituídas sob a forma de
sociedade por ações, para captar recursos com vistas
em implementar projetos de investimento na área de
infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados
como prioritários na forma regulamentada pelo Poder
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Executivo Federal também fazem jus aos benefícios
dispostos no caput, respeitado o disposto no § 1º” –
Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria será juntada ao processado da referida
Medida Provisória, e os avulsos serão republicados.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
estava na ordem de inscrição, mas não me encontrava presente no momento em que V. Exª me chamou
para ir à tribuna. Quero, portanto, me inscrever pela
liderança dos Democratas, pela liderança do meu partido, se possível.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– V. Exª já está inscrito pela liderança do seu partido.
Com a palavra, pelo tempo regimental, por permuta com Senador Sérgio Souza, o Senador Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para tratar
de temas relevantes que fizeram parte da mensagem
presidencial lida nesta segunda-feira, dando início ao
nosso ano legislativo.
Como Senador pelo meu querido Estado do Maranhão, tive a rica experiência de ser o Vice-Presidente
da CAE – Comissão de Assuntos Econômicos, no último biênio, deixando ali a minha parcela de contribuição aos assuntos que, especificamente, a Presidenta
Dilma destacou como prioritários para o ano de 2013.
Entre os temas fundamentais desta Casa está a
definição de novas regras para o Fundo de Participação
dos Estados (FPE), que, espero, possamos votar ainda
em fevereiro. Essa matéria ganhou destaque nacional
pelo impasse de vacância legal. Todos sabem que o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais
os critérios atuais e que havia determinado o prazo
até dezembro do ano passado para que o Congresso
atualizasse essas suas regras.
Como esta Casa não conseguiu avançar na votação dessa matéria, o repasse do Fundo, que representa
até 70% do orçamento anual de alguns Estados, ficou
sem o respectivo amparo legal. No Maranhão, o FPE
representa 60% das receitas do Estado. Felizmente, o
bom senso do Ministro Ricardo Lewandowisk no exercício da Presidência do STF, agora em janeiro, garantiu,
em decisão liminar, a prorrogação das regras para os
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repasses do FPE aos Estados por pelo menos mais
150 dias, ainda sob os critérios usados desde 1989.
Evidentemente agora, com a ajuda dos nossos
governadores, com os nossos empenhos, haveremos
de chegar a um consenso e votaremos essa matéria,
garantindo o regular repasse do FPE aos entes federativos, com a devida importância à proteção daqueles
Estados do nosso País que têm maiores dificuldades.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria mesmo de me
debruçar sobre o tema da reforma tributária, pela qual
tenho lutado desde que ingressei nesta Casa como
sendo um tema prioritário, de interesse absolutamente
estratégico do nosso País. A reforma tributária foi também tema presente na mensagem presidencial e, se
Deus quiser, iremos avançar na sua discussão em 2013.
Precisamos rever, Senador Pedro Taques, o ICMS,
que tantas distorções tem em nosso País, um imposto tão antigo e cheio de problemas. Esse imposto já
tem o seu substituto anunciado, o IVA, que vem corrigir e atualizar toda a sistemática de cobrança desse
imposto pelos Estados e irá, inclusive, normalizar a
famosa guerra fiscal que tantas dificuldades traz aos
governos estaduais.
Mas não só o ICMS; precisamos discutir, de forma inteligente, a melhoria do nosso sistema tributário.
O Brasil tem dezenas e dezenas de impostos, tributos
e taxas cobrados sem eficiência, de forma ineficiente, e que penalizam aqueles que querem produzir no
nosso País.
Senador Jayme Campos, a reforma tributária, no
meu entendimento, é o grande entrave do crescimento econômico do brasileiro. Quando falo crescimento
econômico do brasileiro, falo de levar melhorias ao lar
do trabalhador brasileiro – não é deixar os mais ricos
cada vez mais ricos –, é fazer com que ele tenha mais
oferta de emprego e que possa levar, com o seu suor,
e não em conseqüência de um programa social de governo, cidadania para dentro da sua casa, para o seu
lar; é levar alimento para a mesa do trabalhador brasileiro, fruto do seu trabalho, da sua dedicação. Para
isso, é preciso que façamos uma reforma drástica no
sistema tributário brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a nossa
reforma tributária seja construída através de um intenso
debate, ouvindo sempre o que pensam nossos governadores, nossa população e o nosso Governo Federal
como um todo, mas que, fundamentalmente, os Estados mais pobres não sofram ainda mais com a falta de
distribuição dos recursos vindos desses impostos. E,
nesse aspecto, faço referência especial e obrigatória
ao caso do meu Estado, o Maranhão, que vem sendo
duramente penalizado pelo desequilíbrio causado pela
guerra fiscal e pela Lei Kandir. As receitas estaduais,
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penalizadas, deixam ao Estado do Maranhão pouca
capacidade de investimentos e geração de empregos.
Em resumo: precisamos de uma reforma tributária
que distribua melhor os recursos do atual ICMS e de
forma mais justa essa verdadeira praga que assolou
e alastra por todo o País que é a falta de políticas de
desenvolvimento de vários governos.
Precisamos de uma reforma tributária que estimule o pequeno empreendedor a sair da informalidade e a legalizar seu empreendimento. Assim,
��������������
nós estaremos, sim, contribuindo para reduzir a sonegação
em todo o território nacional. Queremos uma reforma
que, fundamentalmente, possibilite nosso crescimento, de forma sustentável, que faça do Brasil um país
competitivo comercialmente, gerando emprego e renda, desonerando essa nossa pesada carga tributária
e, principalmente, que facilite a vida dos produtores e
dos consumidores brasileiros.
A mensagem presidencial não é uma fantasia,
como citou um proeminente líder de Oposição desta
Casa, já que, ainda em campanha, nossa Presidenta
já afirmava que “o principal foco da reforma tributária
deveria ser o de simplificar e racionalizar a arrecadação de impostos, já que as empresas brasileiras
“gastam muito tempo e recursos para pagar esses
mesmos impostos e o Governo também gasta tempo
demais e recursos demais para arrecadar e fiscalizar
esses impostos”.
Sr. Presidente, é duro constatar, mas nosso querido Brasil tem tributos demais e eficiência de menos.
É PIS, é Cofins, é Cide, é ICMS, entre dezenas de
outros. Precisamos, urgentemente, reduzir esses tributos. Temos que criar um mecanismo que permita
ao Governo brasileiro reduzir a tributação sobre o investimento, porque todos nós percebemos que esses
investimentos são necessários e estão crescentes,
mas sabemos que nós estamos enfrentando fortes
competidores em escala mundial.
Fica óbvio que o nosso sistema é arcaico e penaliza duramente as empresas nacionais, que, além
de competirem internamente, disputam, de modo desigual, com os produtos estrangeiros.
Diante desses dados, Sr. Senadores, vemos que
nossa competitividade internacional está fortemente
comprometida, pois estamos comercializando cqm
países que possuem uma carga tributária bem menor
e um sistema tributário bem mais simples que o nosso.
Vou mais além: precisamos pensar um Brasil estrategicamente. Precisamos lutar para que os recursos do
contribuinte sejam bem empregados, com eficácia e
eficiência, em benefício da sociedade brasileira. Então, por que não propormos uma redução progressiva da carga tributária para os próximos vinte ou trinta
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anos? Se ela hoje está em 37% do PIB para o ano de
2030 ou 2040, poderíamos pensar numa carga tributária de 25% do PIB por exemplo. Por que não? Lembremos que, em 1947, portanto, há pouco mais de 60
anos, a carga tributária representava apenas 13% do
PIB brasileiro. Para isso, teríamos que racionalizar, é
óbvio, as contas públicas, cortar gastos supérfluos e
gerir o Estado de uma forma profissional. É fato que
os países, principalmente os emergentes, estão sendo duramente atingidos por essa crise global. Fato
também é que nossas metas de crescimento estão a
cada dia sendo revisadas para baixo, indicando sinais
claros de que precisamos agir com rapidez em tempo
e na medida certa.
O PIB brasileiro crescerá quanto? Três por cento
em 2013? Dois por cento? Ou 1% como foi em 2012?
As medidas tomadas até agora pelo Governo, como a
queda na taxa básica de juros promovida pelo Banco
Central e os estímulos ao consumo concedidos, são
suficientes? A meu ver, essas iniciativas foram necessárias, pois evitaram o efeito colateral nefasto, que seria
o aumento da inflação, mas podemos fazer muito mais.
Quando fui Vice-Presidente da CAE, observei que meus
colegas, Srs. Senadores e Senadoras, contribuíram
positivamente para esta melhora e modernização na
distribuição do ICMS. Por exemplo, com o advento da
internet, foi instituído o famoso e chamado comércio
eletrônico, com todas as suas qualidades e parâmetros.
Diante desta realidade, em 2011, apresentei uma
PEC cujo objetivo foi o de alterar o regime de tributação
do ICMS nas operações interestaduais decorrentes
do faturamento direto para o consumidor, abrangendo todo o comércio interestadual, presencial ou não
presencial. Também apresentaram projetos os competentes Senadores Luiz Henrique, Delcídio Amaral, e
com emendas dos Senadores Eduardo Suplicy, aqui
presente, Aloysio Nunes Ferreira e Senadora Marta
Suplicy, hoje Ministra do Turismo. Como todas essas
iniciativas eram excelentes e tecnicamente possíveis,
o então Relator, atual Presidente desta Casa, Senador
Renan Calheiros, de forma muito inteligente, reuniu todas essas propostas em um substitutivo e conseguiu
aprová-lo, resolvendo definitivamente essa carência
legal da tributação no comércio eletrônico.
Essa nova proposta, de trocar o indexador das
dívidas estaduais de IGP-DI mais 6% pela taxa Selic,
parece-me ser mais justa, já que, com ela, os juros
das dívidas cairiam de mais ou menos 13,5% para 7%.
Esse foi outro tema abordado dentro da CAE, sobre o
qual nos debruçamos e conseguimos fazer com que
vários Estados fizessem a sua renegociação, diminuindo, significativamente, a dívida destes Estados e
gerando maior capacidade de investimento.
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Finalizo, Sr. Presidente, conclamando os meus
Pares a darem consequência a essas importantes
tarefas. E, nessa missão, precisamos conversar com
todos: com empresários, com trabalhadores, com governadores, com políticos de uma forma geral, com empreendedores, com a população, com toda sociedade.
Afinal, este é o ofício do político: conversar e decidir.
Lembro que tivemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, uma experiência recente e muito bem-sucedida que foi a aprovação da Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa. O Congresso Nacional se uniu
para a aprovação desse diploma legal que beneficiou
mais de três milhões de empresas, aumentando a
oferta de empregos e permitindo a formalização dos
empreendedores.
E é assim que devemos proceder: resolvendo os
problemas do nosso País e criando a esperança de um
País melhor. Eu tenho certeza de que faremos assim
também na tão necessária reforma tributária do Brasil.
É isso o que gostaria de deixar registrado nesta Casa, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção
de todos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Lobão Filho, cumprimento V. Exª pelo
pronunciamento.
Agora fará uso da palavra, inscrito como Líder,
o nobre Senador Jayme Campos. Logo em seguida,
como orador inscrito, Senador Paulo Paim.
Senador Paulo Paim, como Líder será o Senador
Jayme Campos e, em seguida, V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Jorge Viana, demais Senadoras e Senadores,
serei rápido e não vou ocupar todo o tempo regimental.
Ao iniciarmos nossas atividades legislativas deste ano, eu gostaria de, inicialmente, congratular-me
com os nobres integrantes da Mesa Diretora, recém
eleitos, agradecendo a confiança em mim depositada pelos nobres Pares nessa eleição e expressando
meus votos de que possamos realizar uma profícua
gestão em prol do fortalecimento do Senado em toda
a sociedade brasileira.
Desejo inicialmente saudar o Senador José Sarney pelo seu produtivo desempenho na condução de
nosso Parlamento ao longo dos últimos anos. Também
quero parabenizar o Presidente Renan Calheiros pela
galhardia com que conduziu sua coroada campanha,
certo de que, com a mesma habilidade e pertinácia,
saberá vencer os desafios de administrar as diversas
demandas que se põem a nossa frente neste biênio
que se inicia.
Trata-se de conciliar uma densa pauta – que inclui
reformas política e tributária, a atualização do Código
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Penal, a revisão do Pacto Federativo e, sobretudo, para
enfrentar o iminente quadro de hiperendividamento
de Estados e Municípios, entre outras relevantes matérias – com a necessidade pontual de dar respostas
adequadas a questões sensíveis, como os royalties do
petróleo, a apreciação dos vetos, o excesso de MPs e
a recuperação das prerrogativas do Congresso.
Trata-se, ainda, Sr. Presidente, de envidarmos todos os nossos esforços para elevar a nossa viabilidade,
melhorando a imagem da instituição e aproximando-a
cada vez mais do cidadão comum.
Alinhamo-nos inteiramente com o Presidente Renan Calheiros quando reafirma que essa aproximação
se faz por meio de austeridade e eficiência, controle
social, transparência absoluta, continuidade das reformas e a defesa da liberdade de expressão.
Tenho a certeza absoluta de que isso será possível, sobretudo com a confiança que nós temos, neste biênio que será comandado por Renan Calheiros,
por V. Exª, homem público de trajetória invejável, e
por todos aqueles que compõem a Mesa Diretora do
Senado Federal.
Nesse contexto, tanto o óbvio interesse nacional
quanto o manifesto olhar da opinião pública apontam
para o enfrentamento de tarefas inadiáveis, como a regulamentação do Fundo de Participação dos Estados,
cujo prazo concedido pelo Supremo Tribunal Federal
expirou em dezembro passado, propiciando que, no
início deste ano, o próprio Supremo Tribunal Federal
prorrogasse as regras de repasse por mais 150 dias,
o que constituiu, a nosso ver, uma negligência que,
entre outras, em muito concorre para denegrir a já
depauperada imagem que nós, parlamentares, vimos
alimentando perante a população.
Mais uma vez, entretanto, temos a oportunidade de reaver a credibilidade do Congresso Nacional.
Valendo-me da sábia cultura oriental, lembro
aqui que o ideograma chinês representativo da palavra “crise” escreve-se mediante a junção de símbolos
gráficos, “risco” + “oportunidade”.
Tenho a certeza de que o Senado e o Parlamento
brasileiro, como um todo, saberão aproveitar com maestria a chance de engrandecimento que se avizinha.
Que o início desta nova Sessão Legislativa possa
nos trazer uma profunda mudança de postura, para que
a Nação nos enxergue com mais respeito e dignidade;
para que saibamos nos impor e exercitar com plenitude e altivez a missão que nos foi confiada; para que o
povo deste País tenha, enfim, confiança em suas instituições e orgulho de seus legítimos representantes.
Dessa maneira, Sr. Presidente, tenho a certeza
absoluta de que nós faremos, nesse biênio (2013/2014),
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um trabalho operoso, competente, que, acima de tudo,
granjeie o respeito do povo brasileiro.
É o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª e agradeço as palavras
generosas para com o nosso trabalho aqui na Mesa,
nobre Senador Jayme Campos.
E, agora, sim, nosso Senador Paulo Paim, que
bem representa o Rio Grande do Sul em nossa Casa.
Com a palavra V. Exª pelo tempo regimental de
20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, 1º Vice-Presidente do Senado da
República, Porto Alegre teve a alegria de, mais uma
vez, receber os participantes do Fórum Social Temático, cuja conclusão dos trabalhos eu recebi. E, representando o movimento social, fiz questão de, nesta
tarde, vir à tribuna para relatar as conclusões daquele
tão importante debate ocorrido na capital de todos os
gaúchos, visando apontar soluções para um mundo
melhor para todos.
Sr. Presidente, os movimentos sociais e o Comitê Organizador do Fórum Social Mundial, com o tema
“Democracia, Cidades, Desenvolvimento Sustentável e
Trabalho Decente”, reunidos em Porto Alegre, na Usina do Gasômetro, centro histórico dos Fóruns Sociais
Mundiais desde 2001, aprova o que segue:
Mundo da água.
A água é um bem imprescindível à vida e como
tal não pode sofrer qualquer impedimento ou restrição
aos seus múltiplos usos.
Os cuidados com a água em todas as suas formas são obrigações dos governos, integrados com
ações da sociedade.
Mundo ambiental.
Nosso mundo depende da mudança de hábitos
e ações direcionadas ao bem-estar de cada homem,
de cada mulher. Isso é viver pensando no presente e
no futuro.
Modificar hábitos é difícil, todavia, temos de sensibilizar para que haja transformações e possamos, de
fato, assim ser mais felizes.
O desafio ambiental, hoje, sem dúvida, é comprometer o cidadão, fazendo com que ocupe o seu
espaço e seja também responsável por aquilo com
que está comprometido, através do conhecimento e
das informações.
A educação, Sr. Presidente, é uma forma efetiva
de levar a sociedade a desfrutar de um mundo melhor, dando-lhe, assim, oportunidade de repensar a
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relação com valores inócuos que nos distanciam da
felicidade e da paz.
A legislação está posta. Devemos tornar cada
cidadão um observador que conhece e fiscaliza as
ações que compõem nosso cenário atual, exigindo
das políticas públicas um resultado sustentável e que
acompanhe as exigências da agenda local e global,
sempre na defesa do meio ambiente, enfim, da vida.
Mundo da ética.
Um novo mundo só é possível a partir do estabelecimento de uma nova ética que inverta o atual pensamento individualista e calcado no lucro como deus
da modernidade para uma ética que leve o pensar no
outro e nas relações sociais e busque uma forma de
viver baseada no respeito ao ser e à natureza e que
pense no coletivo.
Mundo da juventude.
Dou um destaque especial a este ponto, Sr. Presidente, porque, ainda hoje, recebi a Secretária Nacional da Juventude, do Governo da Presidenta Dilma, e
fizemos um belo debate, uma bela conversa, um belo
diálogo com toda a sua equipe em relação ao Estatuto
da Juventude, de que sou o Relator na Comissão de
Assuntos Sociais. Para tanto, marcamos já três audiências públicas: uma, em Porto Alegre, no auditório
Dante Barone, com a presença, com certeza, da Assembleia Legislativa, da juventude do nosso Estado e
de lideranças em nível nacional, que estão preocupadas com o tema.
Há um compromisso, não só da minha parte, mas,
tenho certeza, de todos os Senadores e Deputados, de
que o Estatuto da Juventude seja aprovado este ano.
O meu relatório, com certeza, depois dessa audiência em Porto Alegre e de uma audiência nacional
que faremos aqui, no Petrônio Portella, será aprovado e terá que retornar para a Câmara dos Deputados.
Daí, ele vai para a sanção da Presidenta, mediante
o acordo que estamos fazendo já com os setores do
Governo da Presidenta Dilma.
Sr. Presidente, os jovens reunidos no Acampamento Intercontinental da Juventude, numa vivência
de diferentes culturas, apontam a possibilidade de um
mundo mais justo, ético, inclusivo e com oportunidades, principalmente para os jovens.
Mundo dos Animais.
Cada vez mais a consciência ambiental nos coloca
que todos os habitantes do Planeta são fundamentais.
Neste caso, além dos humanos, os animais, domesticados ou não. Esta percepção é de fundamental importância na relação holística do novo mundo possível.
Mundo do Trabalho.
V. Exª, Senador Jorge Viana, sabe o quanto me
dedico e como tenho pautado o meu trabalho aqui
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na Casa sob a perspectiva do mundo do trabalho.
Sei que não agrado a todos, mas ninguém consegue
agradar a todos. Pauto o meu trabalho em defesa, sim,
dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos
pensionistas. Este é o eixo da minha atuação no Parlamento, pensando na importância cada vez maior de
não podermos abrir mão de direitos dos trabalhadores, sejam do campo, sejam da cidade, sejam da área
pública, sejam da área privada, e, consequentemente,
dos aposentados e pensionistas.
Agradeço o convite que recebi para participar
desses debates, para expor a minha visão sobre o
mundo do trabalho e o que pensamos, inclusive, das
organizações dos trabalhadores, principalmente na
questão do movimento sindical. Agradeço a todos que
insistiram, inclusive; contudo, no dia agendado para a
minha participação, Sr. Presidente, tivemos que ir a
Santa Maria devido ao fato sobre o qual V. Exª fez hoje
aqui um belo pronunciamento.
E quero cumprimentar V. Exª, em nome não só
dos gaúchos, mas de todos os brasileiros, porque a
preocupação que V. Exª aqui demonstrou é internacional, com dados e números, sobre fatos como esse, que
estão acontecendo em outros países do mundo. Muita
coisa há por fazer! Parabéns, Senador Jorge Viana. Eu
estava no meu gabinete, mas assisti a cada frase, a
cada palavra e à emoção da sua voz ao longo do seu
pronunciamento. Meus cumprimentos, Senador!
Senador, o mundo do trabalho, grupo temático
FSM (Temático, Porto Alegre, coordenado pelas Centrais Sindicais: CGTB, CTB, Força Sindical, NCST, UGT,
Dieese), reunido em assembleia geral, no dia 29 de
janeiro de 2013, reafirma e leva ao fórum a agenda da
classe trabalhadora, que será apresentada à Presidenta
Dilma, amanhã, com a presença também, naturalmente, da Central Única dos Trabalhadores.
Falarei sobre esse tema. Já recebi toda a pauta, que será encaminhada à Presidenta Dilma. Entre
os pontos dessa pauta está, naturalmente, o debate,
que esperamos construir juntos para o fim do fator
previdenciário e a própria política aos aposentados e
pensionistas.
A agenda da classe trabalhadora, aprovada na
Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, de que
participei, a chamada CONCLAT, elaborou documento
final que contempla e unifica as diversas propostas políticas e econômicas, que os trabalhadores e trabalhadoras querem ver implementadas nos próximos anos.
As centrais sindicais, participantes do FSM Temático, Porto Alegre, defendem e querem participar
da construção e da execução de um projeto nacional
de desenvolvimento com soberania e valorização do
trabalho do homem do campo e da cidade.
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As centrais sindicais, de forma unificada, convocam os trabalhadores e trabalhadoras em geral para
a grande marcha sobre Brasília, marcada para o dia
6 de março de 2013, ocasião em que será entregue
ao Governo Federal o documento unificado da classe
trabalhadora, que contempla, entre outros, além daqueles que já citei aqui, crescimento com distribuição
de renda e fortalecimento do mercado interno; valorização do trabalho decente, com igualdade e inclusão
social; Estado como promotor do desenvolvimento
socioeconômico e ambiental; democracia com efetiva
participação popular; soberania e integração internacional; direitos sindicais e a livre negociação coletiva
para todos, da área pública e da área privada.
Os trabalhadores, além de todos os temas que
aqui discorri, falaram no fórum da redução de jornada, falaram da liberdade e autonomia sindical, enfim,
avançaram.
O conjunto do fórum foi além, Sr. Presidente, e
aprofundou o debate, que entendo também importante, no mundo dos esportes como forma de garantir a
saúde e, eu diria, combater as drogas em nosso País.
O esporte é uma atividade necessária para todos, sendo fator de integração, inserção social, geradora de emprego e renda, fator de saúde e cultura e
muitos outros, sendo, portanto, tema que merece cada
vez mais o debate sobre o mundo possível, desejável
e necessário.
Mundo mineral.
Desde os primórdios, a atividade mineral é fator
de civilização, iniciando-se no período – por que não
lembrar? – da própria pedra lascada e chegando aos
novos tempos.
Construção civil, indústria, energia e água estão
neste mundo e, com tecnologias, cuidados ambientais
e planejamento adequado, são fundamentais na construção do mundo socialmente justo.
Mundo da igualdade racial.
O mundo da igualdade racial no FSM – Fórum
Social Mundial de Porto Alegre 2013: Democracia, Cidades e Desenvolvimento Sustentável. Durante os cinco
dias de debates, debateu-se lá a situação, por exemplo,
da juventude: brancos, negros e índios – e estamos
falando aqui da questão racial. Foram debatidos lá os
direitos humanos, gênero, educação, quilombismo –
a triste situação ainda do povo quilombola. Senador
Jorge Viana, avançamos nos Governos Lula e Dilma,
mas ainda está muito longe daquilo que entendemos
adequado. Falamos no fórum sobre saúde, sobre o
combate à intolerância religiosa, sobre racismo. Falamos sobre a situação dos povos indígenas. Falamos
da segurança pública, mercado de trabalho, cultura,
idoso, meio ambiente e todas as formas de combate
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ao racismo, inclusive ao racismo chamado institucional. Defenderam e apontaram para um mundo melhor
a presença e o fortalecimento da ética e do respeito
entre a diversidade étnica e étnico-racial no Brasil e no
mundo. Uma sociedade que respeite as diversidades.
O mundo da igualdade racial defende e apoia
o retorno do Fórum Social Mundial a Porto Alegre,
capital da cidadania e da diversidade humana. Todos
juntos – lá foi dito – em 2015: Fórum Social Mundial
em Porto Alegre.
Sr. Presidente, o debate foi mais além, e todos
os temas são importantes.
O mundo da economia solidária tão bem implementado nos Governos Lula e também Dilma, mas
queremos mais. Acreditamos na importância da defesa
da preservação do conhecimento e da difusão das técnicas tradicionais de transformação da matéria-prima
em produtos artesanais, com o objetivo de garantir o
desenvolvimento sustentável para milhares de famílias
e uma forma alternativa de vida digna com compromisso social. Nosso desafio é afirmar a economia solidária
com democracia econômica para 2014 em Porto Alegre.
Mundo da comunicação.
Com os atuais recursos tecnológicos, podemos
disseminar informações de forma quase instantânea
para o mundo interligado. O fórum defende o acesso
aos meios de comunicação como um dos direitos fundamentais dos seres humanos, pois este é um fator cada
vez mais forte de empoderamento político, econômico
e social. Por isso, é um tema que tem de ser discutido.
Mundo da criança, Sr. Presidente.
O Forinho tem sido importante local de encontro
de educadores, escritores e outras pessoas que atuam
com crianças, com dezenas de atividades que atuam
em paralelo com os debates políticos, culturais e outros. É a contribuição destes voluntários para que, no
futuro, os novos líderes, que hoje são crianças, tenham
a melhor formação possível e imaginável.
Mundo da cultura.
Centrada nos eventos musicais, mas integrando pintura, escultura, dança e outras manifestações
culturais, remetem para um mundo socialmente mais
inclusivo, onde todas as expressões humanas sejam
reconhecidas.
Mundo da saúde.
No Brasil, ousamos construir, depois de muita
luta e intensos debates, um dos sistemas públicos de
saúde mais avançados do mundo. Eu estava lá, Senador Jorge Viana, porque fui Constituinte.
O Sistema Único da Saúde (SUS) é referência
internacional quando se trata de discutir como o Estado
pode atuar nesse campo. É claro que temos que avançar
muito mais na saúde. Mas ninguém – ninguém! – tem

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

a ousadia de criticar a iniciativa dos Constituintes de
criação do SUS. Dá para contar nos dedos os países
do mundo que têm uma política pautada na política que
nós aqui temos, no Brasil, baseada no nosso Sistema
Único de Saúde.
Neste contexto, o Movimento Saúde +10 lançou
o desafio de coletar 1,5 milhão de assinaturas em todo
o Brasil para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular que
assegure o repasse de 10% das receitas correntes
brutas da União para a saúde.
Vamos juntos pelo fortalecimento da saúde pública brasileira.
Como não poderia deixar de ser, Sr. Presidente, o
Fórum avançou também no mundo da mulher. Por um
mundo de igualdade e paz onde a emancipação das
mulheres seja considerada estruturante para o Projeto
Nacional de Desenvolvimento com Sustentabilidade
Ambiental. Defesa de todas as reformas democráticas,
com destaque à educação – e lá foi aprovado –, com
destinação de, no mínimo, 10% do pré-sal, e à política, com financiamento público e lista pré-ordenada.
Um outro mundo é possível com a emancipação das
mulheres.
Mundo parlamentar.
Concretizar, nos Legislativos municipais, o Prometa (Plano de Metas), incluindo-o no rol das competências do Poder Executivo Municipal e determinando
que as leis orçamentárias incorporem prioridades e
indicadores de desempenho e metas quantitativas e
qualitativas.
Articular amplas forças políticas para a aprovação
do PL nº 52/2011, que tramita na Câmara dos Deputados e que determina que a União, os Estados e os
Municípios construam, o mais rápido possível, seus
Planos de Metas.
Mundo dos voluntários.
Lembro, aqui, como foram importantes os voluntários em Santa Maria. Voluntários que vieram, eu
diria, de todo o Brasil. “Liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração
quiser”(Cecília Meirelles). É o mundo que os voluntários de Porto Alegre desejam para que haja um outro
mundo possível.
Mundo da agricultura familiar, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A agricultura familiar é fundamental para a sustentabilidade do
Planeta, pelas várias funções que desempenha. Segurança e soberania alimentar é a primeira delas. No
Brasil, a agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos, garantindo a diversidade e
qualidade alimentar e nutricional da população.
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Outros aspectos são a preservação ambiental,
as relações sociais, a ocupação territorial, a manutenção cultural e paisagística e outras tantas razões que
compreendem esse tema tão importante.
Sr. Presidente, quero aqui ir abreviando, para terminar, pois sei que meu tempo está concluído.
Ao longo das últimas, décadas a população rural tem diminuído significativamente, causando vários
problemas no campo e na cidade, colocando em risco
a qualidade...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...porque
muitos acabam vindo para as grandes cidades.
Sendo assim, é urgente que o mundo olhe com
mais atenção para este segmento, reconhecendo e
valorizando o homem e a mulher que, de mãos calejadas, trabalham no campo.
É importante criarmos políticas públicas e estratégias que permitam a permanência das famílias no
campo com qualidade de vida, garantindo, dessa forma, um desenvolvimento rural sustentável e solidário.
Mundo jurídico.
A Justiça é um bem de imensa importância para
a sociedade. Para que ela continue a existir, é importante o debate a seu respeito.
Pela participação no Fórum, inclusive com a possível criação de um mundo especificamente ocupado
deste assunto, a OAB busca cumprir seu papel de
preservar a ordem jurídica do Estado democrático de
direito, os direitos humanos e a justiça social.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Urgência – eu não poderia deixar de tocar nesse assunto,
Sr. Presidente – na aprovação de projeto de nossa
autoria. O Fórum aprovou por unanimidade urgência
na aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência
para que o projeto que foi aqui aprovado, e que hoje
está sendo, inclusive, discutido no Executivo sob a liderança da Ministra Maria do Rosário, seja aprovado
com rapidez e ainda este ano.
Por fim, Sr. Presidente, levamos ao Fórum Social
Mundial, em Túnis, na Tunísia, neste março de 2013,
algumas das conclusões sobre as quais os diversos
segmentos sociais se debruçaram e que vão continuar debatendo.
Sr. Presidente, faltam ainda duas páginas, mas
eu quero que V. Exª as considere lidas. Leio apenas
os últimos parágrafos.
Por fim, convidamos todos os cidadãos do mundo,
em janeiro de 2014, a voltarem a Porto Alegre, quando
estaremos realizando o Fórum Social Mundial Temático e solicitamos...
(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... em 2015.
Aí, a última frase, Sr. Presidente: dez anos após
a última atividade realmente mundial, ocorrida em janeiro de 2005.
Sr. Presidente, feito este registro da Carta do
Fórum Social Mundial de Porto Alegre, eu agradeço a
tolerância de V. Exª e peço que considere na íntegra
o pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, utilizarei este espaço para registrar a Carta
do Fórum Social Temático, com o resumo dos debates.
Os Movimentos Sociais e o Comitê Organizador
do Fórum Social Mundial Temático Porto Alegre 2013
– “Democracia, Cidades, Desenvolvimento Sustentável e Trabalho Decente”, reunidos na manhã de hoje,
31 de janeiro, no Mezanino da Usina do Gasômetro,
centro histórico dos Fóruns Sociais Mundiais desde
2001, aprova o que segue:
Mundo da Água.
A água é um bem imprescindível à vida e como
tal não pode haver qualquer impedimento ou restrição
aos seus múltiplos usos. Os cuidados com a água em
todas as suas formas são obrigações dos governos,
integrados com ações da sociedade.
Mundo Ambiental.
Nosso mundo depende da mudança de hábitos e
ações, direcionadas ao bem estar dos cidadãos, isso é
viver pensando no presente e futuro. Modificar hábitos
é difícil, todavia, temos que sensibilizar para que haja
transformação e possamos ser mais felizes.
O desafio ambiental hoje sem dúvida é comprometer o cidadão, fazendo com que ocupe o seu espaço
e seja responsável por aquilo que está comprometido,
através do conhecimento e da informação.
A educação é uma forma efetiva de levar a sociedade a desfrutar de um mundo melhor, dando-lhe
oportunidade de repensar a relação com valores inócuos que nos distanciam da felicidade e da paz.
A legislação está posta, devemos tornar cada
cidadão um observador que conhece e fiscaliza as
ações que compõem nosso cenário atual, exigindo
das políticas públicas um resultado sustentável e que
acompanhe as exigências da agenda local e global.
Mundo da Ética.
Um novo mundo só é possível a partir do estabelecimento de uma nova ética, que inverta o atual pensamento individualista e calcado no lucro como deus
da modernidade para uma ética que leve ao pensar no
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outro e nas relações sociais e busque uma forma de
viver baseada no respeito ao ser e a natureza.
Mundo da Juventude.
Os jovens reunidos no Acampamento Intercontinental da Juventude, numa vivencia de diferentes
culturas, aponta a possibilidade de um mundo mais
justo, ético, inclusivo e com oportunidades aos jovens.
Mundo dos Animais.
Cada vez mais a consciência ambiental nos coloca
que todos os habitantes do Planeta são fundamentais,
neste caso alem dos humanos os animais domesticados
ou não. Esta percepção é de fundamental importância
na relação holística do novo mundo possível.
Mundo do Trabalho.
O Mundo do Trabalho, Grupo Temático do FSM
(Temático) POA, coordenado pelas Centrais Sindicais
(CGTB, CTB, Força Sindical, NCST e UGT) e DIEESE,
reunidas em Assembleia Geral no dia 29 de janeiro
2013 reafirmam a Agenda da Classe Trabalhadora
aprovada na Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), cujo documento contempla e unifica
as diversas propostas políticas e econômicas que os
trabalhadores e trabalhadoras querem ver implementadas nos próximos anos.
As Centrais Sindicais participantes do FSM (Temático) Porto Alegre defendem e querem participar
da construção e da execução de um projeto nacional
de desenvolvimento com soberania e valorização do
trabalho.
As Centrais Sindicais, de forma unificada, convocam os trabalhadores e as trabalhadoras em geral
para a grande Marcha sobre Brasília, marcada para o
dia 6 de março de 2013, ocasião em que será entregue, ao Governo Federal o documento unificado da
classe trabalhadora que contempla os seguinte eixos:
1. Crescimento com Distribuição de Renda e Fortalecimento do Mercado Interno;
2. Valorização do Trabalho Decente com Igualdade e Inclusão Social;
3. Estado como Promotor do Desenvolvimento
Socioeconômico e Ambiental;
4. Democracia com Efetiva Participação Popular;
5. Soberania e Integração Internacional;
6. Direitos Sindicais e Negociação Coletiva.
Mundo dos Esportes.
O esporte é uma atividade necessária para todos, sendo fator de integração e inserção social, geradora de emprego e renda; fator de saúde e cultura e
muitos outros, sendo portando um tema que merece
cada vez mais o debate sobre o “mundo possível, desejável, necessário”.
Mundo Mineral.
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Desde os primórdios, a atividade mineral é fator
de civilização, iniciando no Período da “pedra lascada”
e chegando aos novos minerais.
Construção Civil, Indústria, Energia e Água (quando subterrânea) estão neste “mundo” e, com tecnologias, cuidados ambientais e planejamento adequado
são fundamentais na construção do mundo socialmente justo.
Mundo da Igualdade Racial.
O Mundo da Igualdade Racial, no FSM Temático
POA 2013: Democracia, Cidades e Desenvolvimento
Sustentável durante os 05 dias de debates que trataram
sobre: juventude, direitos humanos, gênero, educação,
quilombismo, saúde, religiosidade, intolerância religiosa, racismo, indígenas, segurança pública, mercado de
trabalho, cultura, idoso, meio ambiente e todas as formas do racismo institucional, defenderam e apontaram
para um Mundo Melhor a presença e o fortalecimento
da “ética” e do “respeito” entre a diversidade étnica e
étnico-racial no Brasil e no Mundo.
Uma sociedade que respeite as diversidades. O
Mundo da Igualdade Racial defende e apoia o “retorno
do Fórum Social Mundial” a Porto Alegre, capital da
cidadania e da diversidade humana. Todos juntos em
2015 – “Fórum Social Mundial”.
Mundo da Economia Solidária.
Acreditamos na importância da defesa da preservação do conhecimento e a difusão das técnicas
tradicionais de transformação da matéria prima em
produtos artesanais, com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável para milhares de famílias
como uma forma alternativa de vida digna com compromisso social.
Nosso desafio é afirmar a economia solidária com
democracia econômica para 2014 em Porto Alegre.
Mundo da Comunicação.
Com os atuais recursos tecnológicos, podemos
disseminar informações de forma quase instantânea
para o mundo interligado.
O Fórum defende o acesso aos meios de comunicação como um dos direitos fundamentais dos Seres
Humanos, pois este é um fator cada vez mais forte de
empoderamento político, econômico e social.
Mundo da Criança.
O Forinho tem sido importante local de encontro
de educadores, escritores e outras pessoas que atuam
com crianças, com dezenas de atividades que atuam
em paralelo com os debates políticos, culturais e outros.
É a contribuição destes voluntários para que no
futuro, os novos líderes tenham a melhor formação
possível.
Mundo da Cultura.
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Centrada nos eventos musicais, mas integrando pintura, escultura, dança e outras manifestações
culturais, remetem para um mundo socialmente mais
inclusivo, onde todas as expressões humanas sejam
reconhecidas.
Mundo da Saúde.
No Brasil ousamos construir, depois de muita
luta e intensos debates, um dos sistemas públicos de
saúde mais avançados do mundo.
O Sistema Único da Saúde (SUS) é referência
internacional quando se trata de discutir como o Estado pode atuar neste campo.
Neste contexto, o Movimento Saúde +10 lançou o
desafio de coletar um milhão e quinhentas mil assinaturas em todo o Brasil para o Projeto de Lei de Iniciativa
Popular que assegure o repasse de 10% das receitas
correntes brutas da União para a Saúde. Vamos juntos
pelo fortalecimento da saúde pública brasileira.
Mundo da Mulher.
“Por um Mundo de Igualdade e Paz onde a emancipação das Mulheres seja considerada estruturante
para o Projeto Nacional de Desenvolvimento com Sustentabilidade Ambiental.
Defesa de todas as Reformas Democráticas,
com destaque à Educação (com destinação de 10%
do Pré-Sal) e a Política, com financiamento público e
lista pré-ordenada. Um Outro Mundo é Possível com
a Emancipação das Mulheres”.
Mundo Parlamentar.
“Concretizar, nos Legislativos Municipais, o PROMETA (Plano de Metas), incluindo-o no rol das competências do Poder Executivo Municipal e determinando
que as Leis Orçamentárias incorporem prioridades e
indicadores de desempenho e metas quantitativas e
qualitativas.
Articular amplas forças políticas para a aprovação
do PL 52/2011, que tramita na Câmara Federal e que
determina que a União, os /estados e os Municípios
construam seus Planos de Metas.”
Mundo dos Voluntários.
“Liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quiser” (Cecília
Meirelles).
É o mundo que os voluntários de Porto Alegre
desejam para que haja um outro mundo possível.
Mundo da Agricultura Familiar.
A Agricultura Familiar é fundamental para a sustentabilidade do planeta pelas várias funções que
desempenha. A segurança e soberania alimentar é a
primeira delas.
No Brasil, a Agricultura Familiar é responsável
pela produção de 70% dos alimentos (SAF/MDA), ga-
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rantindo a diversidade e qualidade alimentar e nutricional da população.
Outros aspectos são a preservação ambiental,
as relações sociais, a ocupação territorial, manutenção cultural e paisagística e outras tantas razões que
compreendem a sua multifuncionalidade.
Ao longo das últimas décadas a população rural
tem diminuído significativamente causando vários problemas no campo e na cidade, colocando em risco a
qualidade de vida e sustentabilidade das populações.
Sendo assim, é urgente que o mundo olhe com
mais atenção para este segmento, reconhecendo e
valorizando as pessoas que vivem e trabalham neste
espaço.
É importante criarmos políticas públicas e estratégias que permitam a permanência das famílias no
campo com qualidade de vida, garantindo desta forma
um desenvolvimento rural sustentável e solidário das
comunidades.
Mundo Jurídico.
A Justiça é um bem de imensa importância para
a sociedade. Para que ela continue a existir, é importante que o debate a seu respeito sempre exista, e que
ele envolva toda a população.
Pela participação no Fórum, inclusive com a possível criação de um Mundo especificamente ocupado
deste assunto, a OAB busca cumprir seu papel institucional primário, de preservar a ordem jurídica do
Estado democrático de direito, os direitos humanos e
a justiça social.
Urgência na aprovação do Estatuto da Pessoa
com Deficiência. As cidades sustentáveis devem ter
acessibilidade universal. As mudanças de Governo
não podem impedir avanços de políticas estabelecidas,
tampouco desvalorizar militantes, que historicamente
estão na luta por direitos, em decorrência de suas opções partidárias.
Necessidade de criação de uma aliança de diferentes entidades e conselhos e buscar posturas articuladas em defesa de direitos, a partir de um discurso
e de uma prática afinados politicamente.
Levamos ao Fórum Social Mundial, em Túnis, Tunisia, neste março de 2013 as algumas das conclusões
a que os diversos segmentos sociais se debruçaram,
como apoio aos debates, lembrando sempre a finitude
da vida, que marcou nosso FSM Temático Porto Alegre
com a morte de mais de duas centenas de jovens em
incêndio de cidade próxima, a quem dedicamos todos
os nossos esforços.
Por fim, convidamos a todos os cidadãos do
mundo, em janeiro de 2014, a voltarem a Porto Alegre,
quando estaremos realizando o Fórum Social Mundial
Temático e solicitamos a inclusão do nome de Porto
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Alegre como sede do Fórum Social Mundial em 2015,
dez anos após a última atividade realmente mundial,
ocorrida em janeiro de 2005.
Sr. Presidente, feito o registro da Carta do Fórum
Social Temático de Porto Alegre.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Será atendida a solicitação de V. Exª.
Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e
dizer, inclusive, que sou testemunha aqui de sua luta
pelo mundo do trabalhador e do trabalho. Quero dizer
também que fiquei muito feliz ao ver – salvo engano,
ontem –, no encontro da Presidenta Dilma com o presidente da CUT, o entendimento no sentido de que os
ganhos de produtividade, quando forem até R$6 mil
para os trabalhadores, não serão tributados; ou seja,
serão isentos de Imposto de Renda. Então, é uma
conquista dos trabalhadores e da desoneração, também, do custo da mão de obra no Brasil, que é uma
luta de V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Questão de ordem. Senador Eduardo Amorim,
com a palavra.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito que
coloque em votação o requerimento de nossa autoria,
com o apoio de vários colegas, para realização de sessão especial aqui no Senado Federal, no próximo dia
25 de fevereiro, destinada a comemorar os 34 anos
de criação da Associação Nacional dos Procuradores
do Trabalho (ANPT). Esse requerimento foi datado do
ano passado e solicito, agora, que V. Exª o coloque
em votação para que possa realizar-se na referida
data solicitada.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, nobre Senador Eduardo Amorim, será
atendido. Já solicitei à assessoria da Mesa que traga
o requerimento. Tão logo ele esteja sobre a mesa, eu
o ponho em votação, tendo em vista que pode ser uma
votação simbólica, e o requerimento é de 2012.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Ok, Sr. Presidente. Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, ontem, ao que consta nos jornais
de hoje, houve uma manifestação, aqui na UnB, em
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favor do cidadão condenado José Dirceu – condenado
pelo Supremo Tribunal Federal.
Nós vivemos em uma democracia de tal ordem
que até condenados por corrupção e formação de quadrilha podem manifestar-se. Eu não estou a criticar a
manifestação deste cidadão. Mas eu queria expressar
– como cidadão brasileiro e como Senador da República – o repúdio ao Embaixador da Venezuela que se
faz presente em uma manifestação contra o Supremo
Tribunal Federal.
O art. 84 da nossa Constituição, incisos VII e VIII,
afirma que a Presidente da República é a Chefe de Estado. Ela representa a República Federativa do Brasil
na ordem internacional. Ela acredita os representantes
diplomáticos e tem relações com outros Estados. Muito bem. Um embaixador não pode vir aqui ao nosso
Território e criticar uma decisão do Supremo Tribunal
Federal. Isso é um absurdo.
Eu fico a pensar, Sr. Presidente, o Embaixador
do Brasil na França, ou em França, criticando na corte
constitucional francesa a decisão de uma corte constitucional. Ou nos Estados Unidos; um Embaixador do
Brasil nos Estados Unidos criticando uma decisão da
Suprema Corte. Isso aqui, para alguns, pode parecer,
mas ainda não é uma republiqueta de banana. Portanto, esse embaixador não podia ter feito isso.
E eu vou – parece-me que um Senador já fez o
pedido – pedir para que o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, nosso chanceler, que tem o nome
apropriado, o Ministro Patriota, que ele seja patriota
e peça informações a esse embaixador da Venezuela
em nosso território.
Qualquer cidadão pode manifestar-se, inclusive
condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não
estou criticando isso. Agora, embaixador de estados
alienígenas vindo aqui manifestar-se sobre decisão
do Supremo Tribunal Federal, isso é uma vergonha.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Muito bem, nobre Senador Pedro Taques.
Sobre a mesa, Requerimento nº 31, de 2013.
Nos termos do art. 71, XIV, da Constituição Federal, e nos termos do art. 215 do Regimento Interno
do Senado Federal, solicita-se ao Tribunal de Contas
da União a realização de auditoria ou inspeção para
apurar o cometimento de ilegalidades em licitação para
a aquisição de tablets pela Procuradoria-Geral da República, chefiada pelo Sr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, conforme noticiado em diversos sites na Internet.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 31, DE 2013
Nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição
Federal, e nos termos do art. 215 do Regimento Interno
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do Senado Federal, solicita-se ao Tribunal de Contas
da União a realização de auditoria ou inspeção para
apurar o cometimento de ilegalidades em licitação
para aquisição de tablets pela Procuradoria Geral da
República, chefiada pelo Sr. Roberto Monteiro Gurgel
Santos, conforme noticiado em diversos sítios na Internet, dos quais se citam os seguintes:
http://revistaforum.com.br/blogdorovai/2013/01/28/procuradoria-geral-da-republica-dirige-licitacao-para-compra-de-tablets-da-apple/ (acesso em 6/2/2013, às 12:17 h)
http://saraiva13.blogspot.com.br/2013/01/procuradoria-geral-da-republica-dirige.html (acesso em 6/2/2013, às 12:20 h)
http://saraiva13.blogspot.com.br/2013/01/
gurgel-se-cala-diante-de-denuncia-sobre.htm
(acesso em 6/2/2013, às 12:23 h)
http://trombetasdejerico.blogspot.com.
br/2013/01/procuradoria-geral-da-republica-dirige.html (acesso em 6/2/2013, às 12:25 h)
http://www.conversaafiada.com.br/
brasil/2013/01/29/e-ai-gurgel-e-o-mensalao-da-apple (acesso em 6/2/2013, às 12:29 h)
Sala das Sessões, – Senador FERNANDO
COLLOR.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– O requerimento é de autoria do Senador Fernando
Collor e será votado oportunamente.
Com a palavra, inscrito – e o destino me permite
momentos como este –, o acriano amapaense, Senador
João Alberto Capiberibe, com quem tenho a gratíssima satisfação de ter uma longa convivência na vida.
A vida do Capi faz parte do Acre também. E o destino
quis assim: já fomos prefeitos juntos, governadores, e
agora, ainda mais, tenho o privilégio de estar aqui como
Vice-Presidente do Senado, presidindo uma sessão e
anunciando este grande Senador na tribuna.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente Jorge Viana. Nós compartilhamos o mesmo rio: V. Exª está nas cabeceiras do
Rio Amazonas, e nós, na foz. Mas temos a preocupação comum de preservar aquela rica floresta. Eu
fico muito feliz de vir a esta tribuna do Senado, sendo
presidido por V. Exª. Tenho até dificuldade de chamá-lo de V. Exª, tamanho o nosso companheirismo e a
nossa cumplicidade nas causas da preservação e do
desenvolvimento sustentável.
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Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem mesmo,
houve uma reunião, Sr. Presidente, da Globe International, uma organização que congrega parlamentares
de vários países, parlamentares do mundo todo, cuja
pauta, cuja agenda são as mudanças climáticas. É
importante que esse grupo de parlamentares debata, não deixe essa agenda das mudanças climáticas
apenas para os Executivos. É necessário que a gente
a traga cada vez mais para os parlamentos, não só
para os parlamentos nacionais, mas também para os
parlamentos regionais dos Estados e das prefeituras,
e que a gente incentive o debate em todos os níveis,
porque as mudanças climáticas são algo concreto na
vida de todos nós no presente e, certamente, no futuro e vão causar situações dramáticas. Já existem
hoje situações dramáticas. Nós estamos já vivendo
a era dos exilados ambientais: há populações que já
não conseguem viver em suas comunidades e têm de
migrar para outras regiões.
Nesse sentido, eu gostaria de trazer a este Plenário, para discussão, um relatório publicado pelo Banco
Mundial em novembro do ano passado. Na verdade,
é um estudo profundo sobre mudanças climáticas. O
título é “Reduzir a temperatura. Por que o aquecimento
global de 4ºC deve ser evitado?”.
Como constatamos na publicação, a preocupação com o clima e com as transformações ambientais
provocadas pelo modo de produção e de consumo
dominante no Planeta não provém mais de um grupo,
de uma ONG engajada na preservação do Planeta ou
do meio ambiente, mas do Banco Mundial.
Esse é um estudo de um Banco que tem estimulado e incentivado projetos muitos deles devastadores.
Isso me faz lembrar a pavimentação asfáltica da BR364, porque, no rastro dessa pavimentação, veio a
ampliação da pecuária no Estado do Presidente Jorge
Viana e as lutas dos seringueiros personificadas no
martírio de Chico Mendes, uma das figuras mais importantes na luta em defesa da floresta e em defesa
dos seringueiros na Amazônia e no País. Chico Mendes esteve no Banco Mundial em meados da década
de 80, para prevenir o Banco Mundial. Ora, em 1986
ou em 1987, Chico esteve no Banco Mundial, e, em
2012, o Banco, finalmente, reconhece, nesse estudo,
que nós precisamos evitar esse aquecimento de 4ºC
até o final do século.
Esse relatório, que parece alarmista, é o relatório
produzido pelo Banco Mundial, que é uma instituição
insuspeita de ter afinidades com as teses ecológicas
e ambientais. O sinal de alarme provém dessa organização, que se pautou, nos últimos decênios, por
ideias ultraliberais.
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O estudo corrobora a hipótese da responsabilidade humana pelo aquecimento global ao afirmar – esse
estudo, insisto, é do Banco Mundial – que “a ciência
aceita, sem equívocos, que a humanidade é a causa do
aquecimento climático”. E vai mais longe! Ao analisar a
evolução do clima, nos últimos 200 anos, baseado em
uma abundante documentação, o estudo estabelece
um cenário do que poderá ocorrer com o Planeta se
o aquecimento alcançar 4ºC até o final deste século.
A consequência será desastrosa. Haverá ameaça de
desertificação; inundações em vários lugares e estiagem em outros; escassez de água doce; ciclones; canículas; perda de biodiversidade; queda da produção
agrícola; desaparecimento de florestas; elevação do
nível do mar, um conjunto de degradações em consequência da intervenção inconsequente do ser humano
na terra, no mar e no ar do Planeta, enfim, na biosfera.
O relatório também salienta que, se as emissões
de gases de efeito estufa se mantiverem nos níveis
atuais, o aumento da temperatura será de 4ºC, e não
mais de 2ºC, tal como os países se comprometeram
nas Conferências sobre o Clima de Copenhague, Cancun e Doha. A meta de um aumento de 2ºC até o final
do século permitiria reduzir o impacto climático e, ao
mesmo tempo, promover uma transição das sociedades a essa nova realidade, sem aumentar a pobreza,
sem comprometer a produção e o consumo. Mas, além
dessa meta, a comunidade internacional não terá mais
condições de controlar essa transição climática.
O estudo do Banco Mundial é surpreendente.
Nada nos impede de pensar que a instituição ficou
esquizofrênica. Afinal, o Banco Mundial foi, até hoje,
o apóstolo do crescimento a qualquer custo, o instigador da flexibilizarão econômica, financeira e social, o
defensor do Consenso de Washington, sem deixar de
citar o fato de que financiou e ainda financia inúmeros
projetos devastadores da natureza em todo o Planeta.
Há de se felicitar o Banco Mundial pela publicação
desse estudo, em que pese ele continuar a formular
uma política de financiamentos baseada em critérios
contrários a princípios ecológicos e ambientais. Isso
acontece também em nosso País. As intituições de financiamento, de desenvolvimento regional, continuam
financiando a degradação. De um lado, há o esforço do
Ministério do Meio Ambiente e das instituições ambientais para proteger a floresta, e, de outro lado, o Basa
financia o avanço da pecuária na floresta, o avanço da
soja, o que é uma contradição enorme, que a gente
não consegue superar em nosso País.
Finalmente, como amazônida, quero salientar que
o Amapá, Estado que represento nesta Casa, poderá
ter a floresta transformada em Savana, fenômeno que
afetará toda a Amazônia oriental. O pior ainda é que
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isso tem implicações socioambientais gravíssimas.
Com o aumento do nível do mar, parte do território do
Amapá poderá ser inundado, bem como todo o Delta
Marajoara.
As consequências, se chegarmos a um aquecimento de 4ºC, mesmo com esse estudo do Banco
Mundial, parecem-me ainda imprevisíveis.
O Amapá é um Estado preservado, cuja cobertura
florestal primária tem um nível de preservação de 96%,
de 97%, e corre risco, como toda a Amazônia, se não
frearmos o aquecimento global. Portanto, há uma preocupação nossa: o Brasil deixou de ser o vilão do desmatamento da Amazônia, o vilão ambiental, e passou
a ser um agente no debate, na discussão desse tema.
Podemos ir mais longe. Podemos desenvolver uma nova
economia, uma economia pautada na necessidade de
equilíbrio no aproveitamento correto dos recursos da
natureza. O Brasil é uma potência ambiental, e nós só
precisamos definir políticas para um correto aproveitamento de nossas riquezas e também imaginar que as
gerações futuras precisarão usar esses recursos que
hoje nós estamos dilapidando.
Portanto, Sr. Presidente, esse alerta do Banco
Mundial, instituição fora de qualquer suspeita no que
diz respeito ao engajamento com a preservação e com
a proteção do meio ambiente, leva-nos a promover o
debate com mais assiduidade nesta Casa. A nossa
Comissão de Meio Ambiente deverá, quando escolher
seu Presidente, promover debates importantes nessa área, para tentar mitigar ou reduzir as mudanças
climáticas até o final do nosso século e para garantir
o futuro dos nossos netos e bisnetos e das gerações
futuras, que também precisam sobreviver.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muitíssimo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento o nobre Senador, o bom amigo João
Alberto Capiberibe, e sigo com a ordem dos oradores.
Neste momento, atendendo a inscrição pela Liderança do PSOL, concedo a palavra ao nosso colega
Randolfe, também do Amapá, bom e querido amigo
de longas datas. Não posso nem falar muito para não
me distanciar do rito da função que exerço neste momento, mas não custa dizer do apreço, da admiração
e da amizade que temos, Senador Randolfe.
Com a palavra, V. Exª pelo tempo regimental de
20 minutos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a admiração é mútua. V. Exª fica muito bem nesse
posto, nessa cadeira, que, com certeza, honrará no
exercício da Presidência e na Vice-Presidência do
Senado Federal.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta semana, segunda-feira, a cidade onde moro, a cidade
em que moram meus filhos, localizada num dos mais
belos endereços do Planeta, esquina do Rio das Amazonas com a Linha do Equador, completou 255 anos.
Foi no último dia 4 de fevereiro, segunda-feira, em que
celebramos o aniversário de Macapá.
A Vila de São José de Macapá teve várias denominações até a atual. A ocupação da área da foz
do Amazonas vem antes do próprio legado português.
Diferentes povos e civilizações ocuparam o delta do
Amazonas, a região do arquipélago do Marajó. Antes
da vinda dos portugueses, aquelas áreas eram ocupadas por tribos, pelos povos Tucujus. Daí, inclusive, a
primeira denominação da região de Terra dos Tucujus,
povo que falava então o dialeto Aruaque.
A ocupação branca portuguesa e de diferentes
povos data dos séculos XV e XVI. A região é contestada
e disputada por franceses, espanhóis, ingleses, holandeses e, finalmente, consolidada a ocupação portuguesa, feita, primeiro, sob a força da espada portuguesa.
É a espada portuguesa, a espada das expedições de
Pedro Teixeira, em 1624, ou seja, propriamente no século XVII, que faz as primeiras expulsões dos povos
Tucujus, devido, naquele momento, às alianças desses
povos com os franceses. É a partir daí também a segunda denominação da região, que veio a se convencionar como Amapá, a denominação de Capitania do
Cabo Norte, por conta do Império Colonial português.
A região é ocupada por aldeamentos Tucujus,
organizados pelos jesuítas e franciscanos. Ainda no
século XVI, há uma mudança na definição e na ocupação dessa área. No final do século XVI e início do
século XVII, consagra-se uma mudança na concepção
de ocupação portuguesa na Amazônia, de alterar o
padrão de ocupação portuguesa, que era da extração
das drogas do sertão, da coleta de produtos da floresta,
de canela, cacau e madeira, para a ocupação efetiva,
a partir de colonizações agrícolas e da transferência
de populações brancas.
É dentro desse contexto que, no século XVIII,
em 1758, Sr. Presidente, surge a nossa Vila de São
José de Macapá.
Anteriormente, a ideia da Vila de São José de
Macapá era a de um povoado localizado no estuário do
Rio Amazonas. A consolidação, a elevação do povoado
da Estância das Macabas para a condição de vila, em
1758, em ato solene, feito em 4 de fevereiro de 1758,
com a participação do irmão do Marquês de Pombal,
Primeiro-Ministro português, Sr. Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, com a criação da Vila de Macapá,
ocorre dentro da lógica de inauguração de uma nova
fase de ocupação portuguesa na Amazônia.
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Como já disse, deixava a Amazônia de ser simples
espaço da extração e da coleta de drogas do sertão
para o estabelecimento de colônias agrícolas. Nesse
contexto, a Vila de São José é a quarta a surgir no
então Estado do Grão-Pará, no Maranhão. Depois da
elevação das vilas de Gurupá e de Cametá, a Vila de
São José de Macapá é a quarta a ser soerguida. E é
erguida, em 1758, dentro da estratégia que pensava o
Marquês de Pombal, de fazer daquela vila um modelo
– abre aspas –: “da civilidade branca na Amazônia”. É
por isso que populações açorianas são transladadas do
arquipélago de Açores para ocupar a Vila de São José.
Essa ocupação se dá dentro da estratégia portuguesa de consolidar sua ocupação na Amazônia a
partir do estabelecimento de vilas e da construção de
fortes. Não é à toa que, quatro anos depois, em 1762,
inicia-se a construção da Fortaleza de São José de
Macapá. Quatro anos após a elevação do povoado
da Estância das Macabas à condição de Vila de São
José de Macapá. Era esta a ideia: construir uma vila,
elevar uma igreja, estabelecer uma câmara municipal,
desenvolver as atividades da agricultura e da pecuária
e, logo em seguida, construir um forte.
Exageraram os portugueses, inclusive, na obra
amazônica: construíram lá a maior fortaleza de todo
o império colonial português no mundo. A Fortaleza
de São José de Macapá não tem igual, entre todas
as outras fortalezas construídas em todo o império
colonial português.
É uma obra majestosa, que tem o objetivo de
guarnecer a entrada da foz do Amazonas de qualquer
tentativa de outro império europeu de avançar ou recuperar os territórios em que Portugal se consolidava.
A Fortaleza de São José inicia suas obras em 1762 e
conclui só vinte anos mais tarde. A Vila de São José é
construída, então, diante de um conjunto de sínteses,
vejam as senhoras e os senhores. A Vila de São José
de Macapá é construída para ser síntese de um modelo de ocupação portuguesa na América.
Esse modelo dito pelos portugueses de um padrão de civilidade branca ainda bem que fracassa. Nós
temos em Macapá a construção de uma das melhores sínteses da diversidade do povo brasileiro. A vila,
pela própria obra da Fortaleza de São José, se torna
uma vila não só de açorianos brancos, mas se torna
uma vila de escravos negros trazidos da África. A vila
não se torna somente, a partir da construção da Fortaleza de São José, uma vila de açorianos brancos
e de negros escravos trazidos da África; ela se torna
também uma vila indígena, a partir da utilização da
mão de obra indígena através do regime do trabalho
compulsório também para construção da Fortaleza de
São José de Macapá.
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E se constrói, assim, uma das mais belas misturas das diversas e diferentes misturas que forma
essa grande riqueza que é o povo brasileiro, no dizer
de Darcy Ribeiro. Constrói-se uma mistura completa
entre brancos, negros, indígenas: uma população negra que é proporcionalmente hoje no Brasil uma das
maiores populações negras existentes; uma mistura
indígena que é forjada no sangue da construção da
Fortaleza de São José de Macapá e na resistência à
escravidão negra, indígena, obstada, imposta pelos
portugueses. E uma mistura que se simboliza de diferentes formas: os açorianos trazem do arquipélago
de Açores celebrações religiosas católicas, como, por
exemplo, as homenagens ao Divino Espírito Santo; os
negros africanos trazem, da travessia da África para
cá, as manifestações da dança; e o sincretismo branco católico da festa do Divino com as manifestações
negras resultam na produção do marabaixo, uma das
melhores sínteses da mistura branca, negra, indígena
que nós temos no Brasil.
Lamentavelmente, a Vila de São José de Macapá
é abandonada pelo Governo Imperial quando o Brasil se torna independente no decorrer do século XIX.
Embora, depois, ainda no século XIX, a Vila de São
José seja elevada à categoria de cidade, o século XIX
é marcado pelo abandono completo da Vila, chegando
ao ponto de, no início do século XX, a Vila de São José
de Macapá nem sequer ser um dos conjuntos urbanos
mais populosos do Amapá.
No início do século XX, os conjuntos urbanos de
Amapá, antiga cidade de Monte Negro, e Mazagão
eram conjuntos urbanos com população maior que a
de Macapá.
No começo do século XX, a partir de 1943, com
a criação do Território Federal do Amapá, houve a
decisão política, meses após a criação do Território
Federal, por parte do Governador Janary Nunes, de
transferir a capital do Amapá. Isso mudaria os termos
do decreto que declarava a cidade de Amapá como
a capital do então Território Federal do Amapá. Esse
ato do então Governador Janary Nunes, em 1944,
de transferir a capital para Macapá provoca um novo
e irreversível surto de desenvolvimento. A cidade se
transforma em verdadeiro canteiro de obras. Ruas são
abertas, a sede do Governo é instalada. Cria-se estrutura para a construção do então Território que passa
a ter o centro de suas políticas na cidade de Macapá.
Essa retomada e transferência da capital do Amapá para Macapá, em 1944, são decisivas e fundamentais para Macapá se consolidar no que hoje é: uma das
principais metrópoles da Amazônia.
Quero trazer esse aspecto importante de dois
momentos históricos da Vila de São José de Macapá.
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Em 1758, quando é construída a Vila de São José de
Macapá, o engenheiro que organiza o traçado inicial
da Vila de São José, com avenidas vindas do rio e ruas
cortando as avenidas, é um dos melhores engenheiros
europeus da época, o italiano Enrico Galluzzi, que tem
obras presentes em toda a Europa e é responsável
pela urbanização da cidade de Belém e pela planta
original da então Vila de São José de Macapá. Esse
traçado histórico da fundação de Macapá, em 1758, é
retomado em 1943 pelo Capitão Janary Gentil Nunes,
quando reinicia a urbanização da cidade para que a
capital do então Território do Amapá fosse Macapá. É
um traçado que faz inveja a várias cidades do Planeta, ruas e avenidas planejadas, um planejamento que
resiste há 255 anos.
Faço esse apanhado histórico, Sr. Presidente,
porque o senhor conhece muito bem a capital do meu
Estado. Quem conhece Macapá sabe que Macapá já
teve momentos áureos em sua história. Nos anos 70,
a beleza urbanística construída a partir de Janary Nunes, no final dos anos 40 e nos anos 50, deu o título
a Macapá de Cidade Jóia da Amazônia. Ocorre que,
a partir daí, a partir do final dos anos 70, no início dos
anos 80, em especial a partir do começo dos anos
90, houve um abandono do começo do planejamento
inicial, original, de Macapá.
Macapá, lamentavelmente, tem tido, nos últimos
anos, uma sequência de administrações que levaram
a cidade, outrora conhecida como jóia da Amazônia,
a ter gravíssimos problemas urbanos. Hoje, Macapá é
a única capital brasileira administrada pelo meu Partido, pelo Partido Socialismo e Liberdade. O Prefeito
Clécio herdou o governo da cidade com gravíssimos
problemas urbanos, em especial devido ao abandono
de políticas para a cidade, de planejamento para a cidade, notadamente nos últimos dez anos.
Não tenho dúvida de que a primeira década do
Século XXI foi a mais dramática para a nossa cidade.
O prefeito da capital recebeu uma cidade em nenhuma unidade básica de saúde está funcionando. Ele
tem o desafio elementar de colocar para funcionar de
novo unidades – vejam o que é dramático – básicas
de saúde, o que deveria ser dever do Estado. A dívida
herdada do Governo anterior é mais de 50% do orçamento total do município. Além de uma dívida desse
tamanho, para ilustrar, a arrecadação do município em
janeiro iria ser de R$28 milhões, e a dívida, somente
com pessoal, seria de R$33 milhões.
O prefeito recebeu uma cidade com a sua infraestrutura urbana em caos completo. A sinalização urbana, para se ter uma ideia, a sinalização semafórica
de toda a capital é ligada clandestinamente na rede
de energia elétrica; as condições das ruas urbanas da
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cidade são deploráveis; o sistema de educação básica
do Município condena 14 mil crianças, neste ano – e
o número é esse, 14 mil crianças, neste ano de 2013
–, a não ter acesso a escolas.
Há quatro anos, não é construída uma escola
municipal nova no Município. Nós temos, hoje, concretamente, 14 mil crianças fora da escola. Recentemente,
em audiência, o Ministro da Educação ficou alarmado
porque o índice de atendimento à educação básica
da cidade de Macapá, da capital Macapá, é um dos
menores do País.
Só para ilustrar mais a dramaticidade desse conjunto de dados, boa parte, ou melhor, toda a rede pública de escolas, toda a rede de 80 escolas municipais
funciona com anexos alugados que não fornecem condição nenhuma de possibilidade de haver educação
para crianças, para jovens.
Só no ano passado, o Município perdeu a possibilidade de construir 30 creches, e não existe, nos
últimos quatro anos, uma creche sequer construída no
Município de Macapá.
A situação da cidade, uma cidade capital do Amapá, que já foi outrora a quarta vila a ser construída no
período de colonização portuguesa do Marquês de
Pombal no Brasil, que já foi tida, no século XX, como
cidade joia da Amazônia, é, no mínimo, dramática.
Acertada foi a decisão do Prefeito, nesse mês de
janeiro, em declarar, em decretar situação de emergência na saúde pública, na manutenção urbanística e nas
finanças públicas do Município de Macapá.
Por outro lado, Sr. Presidente, há – como diz o
título de um livro –, uma tênue esperança neste vasto
caos que acabei de descrever...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– E falo isso já para concluir, Sr. Presidente.
No aniversário de Macapá, neste ano, as comemorações foram diferentes.
A Fundação Municipal de Cultura resolveu levar
as programações pelo aniversário da cidade para os
bairros periféricos, que nunca tiveram acesso às programações do aniversário. Foram vários eventos, com
arte na rua, com mobilização de artistas.
Nunca tinha sido visto e celebrado, em uma cidade...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
... que se horizontalizou, e muito, nos últimos anos, o
acesso a esses bens culturais e de lazer como se viu
nas comemorações de aniversário, agora, da cidade.
Isso é um símbolo, assim como também espero
que seja um símbolo positivo que as comemorações
de aniversário na última segunda-feira tenham sido
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feitas em conjunto pelo Governo do Estado, pela Prefeitura de Macapá e por uma entidade tradicional de
representação dos pioneiros da cidade, conhecida
como Confraria Tucuju.
As atividades foram feitas em conjunto. Eu quero
registrar aqui, Presidente Jorge Viana – todos sabem da
posição política do meu Partido, mas eu faço questão
de registrar – a conduta republicana de Ministros do
Governo brasileiro, que, na semana passada e nesta
semana, receberam o Prefeito ou autoridades do Município de Macapá.
Eu quero destacar a recepção feita pelo Ministro
da Integração Nacional, pelo Ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, e, ontem, pela Ministra da Cultura,
Senadora Marta Suplicy.
A disponibilidade de autoridades do Governo da
República nos dá esperança na obra de reconstrução
da cidade. E não poderia ser diferente. As relações
entre os entes públicos têm de ser pautada pelos princípios republicanos.
Não seria justo, correto, adequado e republicano
deixar a quinta metrópole da Amazônia, uma cidade
com quase meio milhão de habitantes – 460 mil habitantes –, uma metrópole cravada em uma região com
enormes dificuldades regionais como a Amazônia ser
relegada e ser corroída pela gravíssima crise urbana...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
... construída irresponsavelmente por governantes que
antecederam a atual administração municipal.
Diante desses símbolos, dessa esperança que
vimos e tenho sentido, em especial de autoridades do
Governo Federal, e com a disposição da equipe do
Governo municipal e da coalizão de partidos que governam a cidade, tenho certeza de que estarei, dentro
em pouco, a celebrar, daqui desta tribuna, outro aniversário da cidade de Macapá, dessa feita marcado pela
mais importante obra desde a sua fundação, agora,
na atualidade, que será a obra da sua reconstrução.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Quero cumprimentar o Senador Randolfe, pelo
pronunciamento, e todos os amapaenses. A população
de Macapá merece uma melhor sorte e certamente a
terá com o trabalho da nova administração.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
1.046, de 2012, do Senador Eduardo Amorim e outros
Senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a comemorar os 34 anos da criação da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT), a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2013.
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Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será publicada a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 32, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM,
que ao completar 10 anos, no dia 29 de janeiro, de
suas atividades no Estado do Amazonas, bem como
seja encaminhado o referido voto à Senhora Diretora – Presidenta: Professora Doutora Maria Olivia de
Albuquerque Ribeiro Simão no seguinte endereço:
Travessa do Deram, s/n – Flores – CEP: 69058-793 –
Manaus – Amazonas.
Justificação
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas – FAPEAM, uma autarquia do Governo do
Estado do Amazonas, comemora um momento ímpar
em sua trajetória, que é a sua consolidação como instituição fomentadora nas áreas de Ciência, Tecnologia
e Inovação – CT&I, contribuindo de forma significativa
para a formação do Sistema Estadual de Ciência e
Tecnologia, no qual estão inseridos além da FAPEAM,
a Universidade do Estado do Amazonas – UEA, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
– SECTI-AM e o Centro de Educação Tecnológica do
Amazonas – CETAM.
A partir das ações do Sistema Público Estadual de
Ciência, Tecnologia e Inovação, o Amazonas despontou
como um dos Estados brasileiros que mais investiram
na formação de pesquisadores doutores. Em dez anos
de existência, a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Amazonas – FAPEAM acumulou 799 (setecentas e noventa e nove) bolsas de doutorado concedidas, uma evolução de mais de 2.937% (dois mil
novecentos e trinta e sete por cento) se considerado
o número de 2003, ano da sua criação, quando foram
concedidas 26 (vinte e seis) bolsas. Em dez anos, a
FAPEAM já investiu mais de R$ 346.000.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões de reais) na pesquisa
e formação de capital intelectual no Amazonas, bem
como foram concedidas 1.871 (um mil oitocentos e
setenta e uma) bolsas de mestrado, 59% (cinquenta e
nove por cento) já foram concluídos, com a formação
de 1.107 (um mil e cento e sete) mestres. Outros 764
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(setecentos e sessenta e quatro) pesquisadores estão
cursando o mestrado com apoio do Governo Estadual.
A FAPEAM busca incentivar as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento das nossas vocações
e potencialidades locais, sobretudo em áreas como
a biotecnologia, farmacologia (fitofármacos e fitocosméticos), biocombustíveis, produção de alimentos
baseados em insumos amazônicos, dentre outros. O
intuito é traduzir as nossas potencialidades em produtos e processos concretos capazes de gerar, direta ou
indiretamente, riquezas e melhores condições de vida
para a população do Estado.
Falando especificamente em números, de 2003
a 2012, mais de trezentos e quarenta e seis milhões
de reais no fomento ao desenvolvimento de pesquisas
básicas e aplicadas, no apoio à formação de recursos
humanos do ensino básico ao pós-doutorado, na subvenção ao desenvolvimento da inovação tecnológica
no setor produtivo e no apoio à aquisição e melhoria
de infraestrutura para a pesquisa nas instituições públicas e privadas sediadas no Estado do Amazonas.
O resultado desses investimentos se materializa,
por exemplo, no financiamento de mais de 18.700 (dezoito mil e setecentas) bolsas de estudo, sendo mais
de 1.800 (um mil e oitocentas) bolsas de Mestrado e
quase 800 (oitocentas) de Doutorado. Além dos mestres e doutores apoiados, mais de 6.500 (seis mil e quinhentos) jovens estudantes dos Ensinos Fundamental
e Médio de escolas públicas municipais e estaduais
puderam ser inseridos no universo da pesquisa científica, no que se conhece como iniciação científica júnior
e, além desses, mais de 9.600 (nove mil e seiscentos)
estudantes de graduação também obtiveram suporte
da Fundação para suas primeiras pesquisas.
Por esse motivo, não poderíamos deixar de homenagear a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Amazonas – FAPEAM e todos os seus funcionários pelos seus 10 anos e com recorde na formação
de doutores e contribuindo para o crescimento do Estado do Amazonas.
Sala das Sessões, – Senadora VANESSA GRAZZIOTIN, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 33, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos à Secretaria do
Patrimônio da União – SPU, que completa 159 anos,
no dia 30 de Janeiro, bem como seja encaminhado o
referido voto ao seu Secretário (interino): PATRYCK
ARAÚJO CARVALHO, no seguinte endereço: SPU –
Secretaria do Patrimônio da União – Esplanada dos
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Ministérios, Bloco C, 2º Andar, no CEP 70.046-900.
Brasília – Distrito Federal – Brasil.

Sala das Sessões, – Senadora VANESSA GRAZZIOTIN, PC do B/AM.

Justificação

REQUERIMENTO Nº 34, DE 2013

Ao festejar os 159 anos de existência da SPU,
o Departamento de Gestão de Receitas Patrimoniais
traz inovações e bate recorde de arrecadação. A SPU
se preocupa com o planejamento e a busca de um futuro de inovações.
Perseguir a execução do planejamento estratégico e a implantação do Projeto de Modernização é a
impressão digital da instituição.
A competência da SPU é administrar o patrimônio imobiliário da União e zelar por sua conservação,
adotar as providências necessárias à regularidade
dominial dos bens da União, lavrar, com força de escritura pública, os contratos de aquisição, alienação,
locação, arrendamento, aforamento, cessão e demais
atos relativos a imóveis da União e providenciar os registros e as averbações junto aos cartórios competentes, promover o controle, fiscalização e manutenção
dos imóveis da União utilizados em serviço público,
proceder a incorporação de bens imóveis ao patrimônio da União, formular, propor, acompanhar e avaliar
a política nacional de gestão do patrimônio da União,
e os instrumentos necessários à sua implementação,
formular e propor a política de gestão do patrimônio
das autarquias e das fundações públicas federais; e
integrar a Política Nacional de Gestão do Patrimônio
da União com as demais políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento sustentável.
Assim, a missão da SPU é conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função
socioambiental, em harmonia com a função arrecadadora, em apoio a programas estratégicos para a Nação.
Para 2013 o Departamento de Gestão de Receitas Patrimoniais – DEREP, pretende intensificar a
linha já adotada trabalhando no desenvolvimento da
Declaração sobre Operações Imobiliárias em Terreno
da União – DOITU, que consiste, em síntese, na automatização das transferências por meio de informações
eletrônicas prestadas pelos cartórios à SPU quando
das lavraturas das escrituras.
De tal modo que 2013 será o ano de um pensamento forte: convergência de forças para que a SPU
possa executar a importante tarefa de modernizar a
gestão patrimonial, que será o mais importante legado que podemos deixar na história para os próximos
159 anos da SPU.
Por este motivo, apresentamos o presente Voto
em reconhecimento aos brilhantes serviços e dedicação que a Secretaria do Patrimônio da União – SPU
vem prestando ao povo e ao Brasil.

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao Município de Envira, que completa 51 anos, no dia 31 de Janeiro, bem
como seja encaminhado o referido voto ao Prefeito
Ivon Rates no seguinte endereço: Av. Ed. Ribeiro, Ed.
Palácio do Comércio, 639. 15. Andar, sl/ 1505 – Centro – Manaus – Amazonas.
Justificação
A denominação do município originou-se do rio
Envira, principal afluente do Tarauacá. Consta que
entre os primitivos habitantes da região – Marauás,
Canamaris, Catuquinas, Catauaixis e outros, havia
uns índios anões cuja estatura de pouco mais de 1m
e outros que eram dotados de um apêndice caudal, à
semelhança dos símios.
A história do município de Envira pode ser descrita com a trajetória social e política de um povo de
raízes nordestinas, com a participação de remanescentes indígenas e alguns imigrantes de outros locais
dos determinantes da cultura popular, condicionante
de muitos hábitos e costumes típicos das atividades
de exploração do látex e do “status” que do regime de
arrendamento predominante nos seringais.
As principais atividades econômicas de Envira
são: Setor Primário; Agricultura, Pecuária, Extrativismo
Vegetal, Avicultura, Piscicultura e Pesca; Setor Secundário é sustentado pelas indústrias, usinas de beneficiamento de arroz, serrarias, olarias, marcenaria e
sorveteria. E o Setor Terciário é dedicado ao Comércio:
varejista e atacadista, aos Serviços: hotéis, pensões,
restaurantes, pensão alimentícia, lanchonetes, clubes
dançantes, bares, mercados, feiras e borracharias.
As principais riquezas Naturais são a flora e a
fauna. Principalmente a primeira, na qual sobressaem a seringueira e madeira de boa qualidade como:
aguano e o cedro. Na segunda citam-se, por exemplo:
onça, maracajá, queixada e capivara.
As principais atrações turísticas são igarapés e
lagos, para não falar no rio que lhe banha a sede em
cujas águas podemos encontrar os mais belos matupás,
salientando-se a Vitória-Régia, que sem dúvida alguma é um motivo de atração para quem visita a região.
Por esse motivo, não poderíamos deixar de homenagear a população do município de Envira e o
Prefeito Ivon Rates.
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Parabéns ao município de Envira, por tantos anos
que contribuiu para o crescimento e desenvolvimento
do Estado do Amazonas.
Sala das Sessões, – Senadora VANESSA GRAZZIOTIN, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 35, 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 Zona Franca
de Manaus – ZFM, que completa 46 anos, no dia 02
de Fevereiro, bem como seja encaminhado o referido
voto ao Superintendente da Suframa: Thomaz Afonso
Queiroz Nogueira, no seguinte endereço: Av. Ministro
Mário Andreazza, 1.424 – Distrito Industrial
CEP. 69075-830 – Manaus – Amazonas.
Justificação
A Zona Franca de Manaus – ZFM é um modelo de
desenvolvimento econômico implantado pelo governo
brasileiro objetivando viabilizar uma base econômica
na Amazônia Ocidental, promover a melhor integração
produtiva e social dessa região ao país, garantindo a
soberania nacional sobre suas fronteiras.
Concebida pelo deputado federal Francisco Pereira, em 1951 e efetivamente instalada no governo militar. A Zona Franca de Manaus comemora 46 anos com
solenidade marcada no dia 02 de Fevereiro deste ano.
A melhor estratégia de desenvolvimento regional,
levou à região de sua abrangência Estados da Amazônia Ocidental: Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima
e as cidades de Macapá e Santana, no Amapá) desenvolvimento econômico aliado à proteção ambiental,
proporcionando melhor qualidade de vida às suas populações. A ZFM compreende três pólos econômicos:
comercial, industrial e agropecuário.
A Suframa, na fase atual, consolida o processo de revisão do seu planejamento estratégico, em
que melhor configura o desempenho da sua função
de agência de desenvolvimento regional. Ao mesmo
tempo, incrementa projetos para o fortalecimento do
PIM e de aproveitamento de potencialidades regionais,
sobretudo por meio do Centro de Ciência, Tecnologia
e Inovação do Pólo Industrial de Manaus – CT-PIM e
do Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA.
A autarquia trabalha, ainda, no aprofundamento
e aperfeiçoamento da função de fomento e fiscalização de projetos finalísticos (Industriais, Agropecuários, etc.); institucionalização da função de agência
de desenvolvimento (execução de estudos, fomento a
projetos-meio, infra-estrutura, P&D etc.); na expansão
e integração de atividades de prospecção tecnológica,
inteligência comercial e de planejamento estratégico,
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e na expansão de atividades de estudos e pesquisas
sobre políticas públicas e desenvolvimento socioeconômico na Amazônia Ocidental.
Desenvolve ações para fortalecer o sistema regional de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio
da aplicação de recursos em estruturas de ensino e
P&D, formação de recursos humanos pós-graduado,
e de acordos de coperação técnico-científica com instituições nacionais e internacionais. Também apóia a
cooperação e integração econômica da Pan-Amazônia.
A principal crítica ao pólo e à zona franca é que
sua localização, carente de infraestrutura logística e
de transporte, acaba anulando os efeitos das isenções
fiscais, aumentando o preço dos produtos lá produzidos
e diminuindo, assim, sua competitividade.
Temos hoje um distrito industrial que abriga mais
de 600 fábricas produzindo eletroeletrônicos, como televisores. Talvez 100% de todos os aparelhos de televisão comercializados no Brasil venham da Zona Franca.
Também mantemos um importante setor de duas rodas
com a instalação de várias indústrias de motocicletas.
Não haveria outra forma de levar desenvolvimento e
gerar emprego e renda na região Amazônica a não ser
através de um projeto baseado em incentivos fiscais,
pois o Amazonas e os demais estados da região Norte
estão geograficamente distantes dos grandes centros
produtores e consumidores do país.
Por esse motivo, não poderíamos deixar de homenagear, parabenizando a Superintendência da Zona
Franca de Manaus – Suframa, que além de todos os
benefícios trazidos para o crescimento e desenvolvimento do Estado do Amazonas, permite ainda manter a floresta em pé e, dessa forma, mitigar o clima e
enfrentar o aquecimento global.
Sala das Sessões, – Senadora VANESSA GRAZZIOTIN, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 36, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, ao Senador José
Sarney pelo Exercício da Presidência do Senado Federal, bem como seja encaminhado o referido Voto no
seguinte endereço: Anexo I, 6º andar, Senado Federal
– Praça dos Três Poderes – Brasília – Distrito Federal
– CEP 70165-900.
Justificação
José Ribamar Ferreira de Araújo Costa nasceu
na cidade de Pinheiro, Maranhão, em 24 de abril de
1930. Adotou o nome de Sarney em homenagem ao
pai, Sarney de Araújo Costa. Formado em direito em
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1954, ingressou na política como suplente do deputado federal pela União Democrática Nacional – UDN.
Bacharelou-se em Direito na Universidade Federal do Maranhão em 1953, época em que ingressou na
Academia Maranhense de Letras. Ao lado de famosos
escritores como Bandeira Tribuzzi e Lucy Teixeira, fez
parte de um movimento literário difundido por meio da
revista que lançou o pós-modernismo no Maranhão, A
Ilha, da qual foi um dos fundadores. Ingressou na carreira política em 1954 quando, filiado ao Partido Social
Democrático – PSD, foi eleito suplente de deputado
federal. Assumiu pela primeira vez vaga na Câmara
dos Deputados em 1955, sendo portanto o parlamentar mais antigo em atividade no Congresso Nacional.
Não conformado com a volta de Vitorino Freire
ao PSD, migrou para a União Democrática Nacional
(UDN), partido pelo qual foi eleito deputado federal em
1958 e 1962 e governador do Maranhão em 1965. Foi
eleito senador em 1970 e reeleito em 1978 pela Aliança
Renovadora Nacional (Arena). A partir de janeiro de
1979 presidiu a legenda. Extintos os partidos existentes
com o fim do bipartidarismo, tornou-se presidente do
Partido Democrático Social (PDS). Em junho de 1984,
impedido de realizar prévias para escolha do candidato
à sucessão presidencial, Sarney deixou o PDS e criou
com dissidentes do partido a Frente Liberal, que posteriormente constituiu a Aliança Democrática com o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB),
lançando a chapa Tancredo Neves/José Sarney.
Tancredo e Sarney receberam 480 votos dos
686 delegados do Colégio Eleitoral. A posse dos eleitos deveria ocorrer em 15 de março, porém Tancredo
foi submetido a uma cirurgia de emergência na noite
de 14 de março, ficando impossibilitado de assumir.
Sarney assumiu como vice-presidente em exercício
da Presidência. Tancredo Neves faleceu oficialmente
em 21 de abril, e Sarney automaticamente tornou-se
presidente. Seu mandato caracterizou-se pela consolidação da democracia brasileira, apesar de uma grave crise econômica, que evoluiu para um quadro de
hiperinflação e moratória.
Uma de suas medidas de maior destaque foi a
criação em 1986 do Plano Cruzado, que a princípio
conteve preços e aumentou o poder aquisitivo da população. Durante o Cruzado ocorreu a maior distribuição de renda da história do Brasil, a menor taxa de
desemprego, e a incorporação dos cidadãos e da sociedade como agentes políticos. O plano perdeu sua
eficiência com uma grave crise de abastecimento, a
cobrança de ágio disseminada entre fornecedores e
a volta da inflação. Outros planos posteriores vieram,
como o Plano Bresser e o Plano Verão, sem sucesso
no combate à escalada inflacionária. Visto à distância,
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o Governo Sarney apresenta números econômicos importantes, como o crescimento de 99% na renda per
capita, de 119% no PIB bruto, e uma inflação dolarizada com média anual de 17,3%.
O Governo Sarney notabilizou-se pela sua condução do processo de redemocratização do país. Ainda
em 1985, foram legalizados os partidos políticos até
então clandestinos, assegurada a liberdade sindical e
extinta a censura prévia. No mesmo ano realizaram-se
as primeiras eleições diretas para prefeito das capitais
em vinte anos. Em 1986, foram realizadas as eleições
para a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a nova Constituição Brasileira em 5 de outubro de
1988. Nesse ano ocorreram eleições municipais.
Pela quarta vez houve eleições durante o governo de Sarney em 1989, com a primeira presidencial
direta do país desde a eleição de Jânio Quadros em
1960. Também foi marcante a política externa de seu
governo, com uma postura de independência que se
refletiu na aproximação com a China e a URSS, no
reatamento das relações com Cuba, e sobretudo na
prioridade política para com a América Latina, marcada
pela aliança com Argentina e Uruguai que resultariam
na formação do Mercosul.
Voltou à política elegendo-se senador pelo Amapá em 1990. Foi reeleito em 1998 e 2006. Foi eleito
quatro vezes presidente do Senado Federal, em 1995,
2003, 2009 e 2011. Recebeu as mais elevadas condecorações nacionais e internacionais. Sarney é membro
correspondente da Academia das Ciências de Lisboa,
assim como faz parte do InterAction Council, organização internacional que reune antigos chefes de governo e de Estado.
Parabéns Senador José Sarney pela trajetória
vitoriosa na Presidência do Senado!
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 37, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, e por seu intermédio ao Presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, as seguintes
informações:
a) Listagem das transferências bancárias realizadas em razão de convênios firmados entre a Funasa
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e o Governo do Estado do Piauí, nos anos de 2011
e 2012, e que tenham como destino a conta do ente
convenente;
b) Listagem das ordens de pagamento realizadas em razão de convênios firmados entre a Funasa
e o Governo do Estado do Piauí, nos anos de 2011 e
2012, e que tenham como objeto o levantamento em
espécie diretamente na agência do ente convenente;
c) Listagem das transferências bancárias realizadas em razão de convênios firmados entre a Funasa e
os municípios do Estado do Piauí, nos anos de 2011
e 2012, e que tenham como destino as contas desses
entes convenentes;
d) Listagem das ordens de pagamento realizadas
em razão de convênios firmados entre a Funasa e os
municípios do Estado do Piauí, nos anos de 2011 e 2012,
e que tenham como objeto o levantamento em espécie diretamente na agência desses entes convenentes;

importância no cenário da saúde nacional, pois tem
como missão a promoção da saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde
ambiental. Desta forma, sempre respeitando valores
importantíssimos como: Ética, equidade, transparência,
eficiência, eficácia, efetividade, valorização de seus
servidores e compromisso sócio-ambiental, é que a
FUNASA tem como objetivo, até o ano de 2030, ser
a instituição com maior referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental,
contribuindo com as metas de universalização do saneamento no Brasil.
Por essas razões, e dada à importância desta entidade para o Estado do Piauí, encaminho o presente
requerimento de informação.
Sala das Sessões, – Senador João Vicente Claudino.
(À Mesa para decisão)

Justificação

REQUERIMENTO Nº 39, DE 2013

A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, hoje
pode ser considerada como uma instituição de extrema
importância no cenário da saúde nacional, pois tem como
missão a promoção da saúde pública e a inclusão social
por meio de ações de saneamento e saúde ambiental.
Desta forma, sempre respeitando valores importantíssimos como: Ética, equidade, transparência, eficiência,
eficácia, efetividade, valorização de seus servidores e
compromisso sócio-ambiental, é que a FUNASA tem
como objetivo, até o ano de 2030, ser a instituição com
maior referência nacional e internacional nas ações de
saneamento e saúde ambiental, contribuindo com as
metas de universalização do saneamento no Brasil.
Por essas razões, e dada à importância desta
entidade para o Estado do Piauí, encaminho o presente requerimento de informação. – Senador João
Vicente Claudino.
(À Mesa para decisão)

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, e por seu intermédio ao Presidente do Banco
do Brasil, Adelmir Bendine, as seguintes informações:
a) Listagem das transferências bancárias realizadas em razão de convênios firmados entre a Funasa
e o Governo do Estado do Piauí, nos anos de 2011
e 2012, e que tenham como destino a conta do ente
convenente;
b) Listagem das ordens de pagamento realizadas em razão de convênios firmados entre a Funasa
e o Governo do Estado do Piauí, nos anos de 2011 e
2012, e que tenham como objeto o levantamento em
espécie diretamente na agência do ente convenente;
c) Listagem das transferências bancárias realizadas em razão de convênios firmados entre a Funasa e
os municípios do Estado do Piauí, nos anos de 2011
e 2012, e que tenham como destino as contas desses
entes convenentes;
d) Listagem das ordens de pagamento realizadas
em razão de convênios firmados entre a Funasa e os
municípios do Estado do Piauí, nos anos de 2011 e
2012, e que tenham como objeto o levantamento em
espécie diretamente na agência desses entes convenentes;

REQUERIMENTO Nº 38, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro Controladoria Geral da
União, Jorge Hage, as seguintes informações:
a) Se os atos de gestão da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, executados no
período compreendido entre agosto de 2007 a novembro de 2012, foram objeto de ressalva pela auditoria
interna da Controladoria Geral da União.
Justificação
A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, hoje
pode ser considerada como uma instituição de extrema

Justificação
A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, hoje
pode ser considerada como uma instituição de extrema
importância no cenário da saúde nacional, pois tem
como missão a promoção da saúde pública e a inclu-
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são social por meio de ações de saneamento e saúde
ambiental. Desta forma, sempre respeitando valores
importantíssimos como: Ética, equidade, transparência,
eficiência, eficácia, efetividade, valorização de seus
servidores e compromisso sócio-ambiental, é que a
FUNASA tem como objetivo, até o ano de 2030, ser
a instituição com maior referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental,
contribuindo com as metas de universalização do saneamento no Brasil.
Por essas razões, e dada à importância desta
entidade para o Estado do Piauí, encaminho o presente requerimento de informação. – Senador João
Vicente Claudino.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 40, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, e por seu intermédio ao Presidente da Funasa, Gilson de Carvalho Queiroz Filho, as seguintes
informações:
a) Listagem das passagens aéreas emitidas em
nome do Diretor da Desam, Sr. Antônio Henrique de
Carvalho Pires, nos anos de 2011 e 2012, ao Estado
do Piauí e que foram custeadas pela Funasa;
b) Listagem das missões oficiais realizadas no
Estado do Piauí, nos anos de 2011 e 2012, e que acarretaram em ônus para a Funasa;
c) Relação dos pagamentos de diárias efetuados
emitidas em nome do Diretor da Desam, Sr. Antônio
Henrique de Carvalho Pires, nos anos de 2011 e 2012,
em razão de viagem ao Estado do Piauí;
d) Quem é o responsável pela indicação do Sr.
Antônio Henrique de Carvalho Pires para o cargo de
Diretor do Departamento de Saúde Ambiental – Desam;
e) Quem é o responsável pela indicação do Sra.
Sheila da Silva Rezende para o cargo de Diretora Substituta Departamento de Saúde Ambiental – Desam.
Justificação
A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, hoje
pode ser considerada como uma instituição de extrema
importância no cenário da saúde nacional, pois tem
como missão a promoção da saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde
ambiental. Desta forma, sempre respeitando valores
importantíssimos como: Ética, equidade, transparência,
eficiência, eficácia, efetividade, valorização de seus
servidores e compromisso sócio-ambiental, é que a
FUNASA tem como objetivo, até o ano de 2030, ser
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a instituição com maior referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental,
contribuindo com as metas de universalização do saneamento no Brasil.
Por essas razões, e dada à importância desta
entidade para o Estado do Piauí, encaminho o presente requerimento de informação. – Senador João
Vicente Claudino.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 41, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, e por seu intermédio ao Presidente da Funasa, Gilson de Carvalho Queiroz Filho, as seguintes
informações:
a) Listagem de todos os convênios que estejam
em execução firmados entre a Funasa e o Governo
do Estado do Piauí, nos anos de 2011 e 2012, com
os seguintes dados: i) ano de assinatura do convênio;
ii) valor do convênio; iii) responsável pela execução
da obra; iv) responsável pela medição do que já foi
executado; v) responsável pela fiscalização da obra;
vi) valores empenhados; e vii) valores efetivamente
pagos do convênio;
b) Listagem de todos os convênios que estejam
em execução firmados entre a Funasa e os municípios
do Estado do Piauí, nos anos de 2011 e 2012, com
os seguintes dados: i) ano de assinatura do convênio;
ii) valor do convênio; iii) responsável pela execução
da obra; iv) responsável pela medição do que já foi
executado; v) responsável pela fiscalização da obra;
vi) valores empenhados; e vii) valores efetivamente
pagos do convênio;
c) Quais convênios firmados entre a Funasa
e o Governo/Municípios do Estado do Piauí, nos
anos de 2011 e 2012, que ainda não entraram na
fase de execução, e por qual motivo ainda não foram executados;
d) Quais são os planos da Funasa para o Piauí
nos próximos dois anos, 2013 e 2014: i) já existe algum projeto em andamento; ii) qual o beneficiário do
convênio; iii) qual o objeto e valor previsto para execução da obra.
Justificação
A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, hoje
pode ser considerada como uma instituição de extrema
importância no cenário da saúde nacional, pois tem
como missão a promoção da saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde
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ambiental. Desta forma, sempre respeitando valores
importantíssimos como: Ética, equidade, transparência,
eficiência, eficácia, efetividade, valorização de seus
servidores e compromisso sócio-ambiental, é que a
FUNASA tem como objetivo, até o ano de 2030, ser
a instituição com maior referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental,
contribuindo com as metas de universalização do saneamento no Brasil.
Por essas razões, e dada à importância desta
entidade para o Estado do Piauí, encaminho o presente requerimento de informação. – Senador João
Vicente Claudino.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 42, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, e por seu intermédio ao Presidente da Funasa, Gilson de Carvalho Queiroz Filho, as seguintes
informações:
a) Se são de pleno conhecimento e anuência da
Presidência da Funasa as ações praticadas no âmbito dessa fundação. Isto é, se todas as ações dessa
entidade, quer praticadas pelas coordenações, quer
praticadas pelas diretorias, possuem o assentimento
da Presidência, ou algumas ações podem ser executadas à revelia do Presidente;
b) Se os atos de gestão da Superintendência
Estadual da Funasa no Estado do Piauí, executados
no período compreendido entre agosto de 2007 a novembro de 2012, foram objeto de ressalva pela auditoria interna da Funasa.
Justificação
A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, hoje
pode ser considerada como uma instituição de extrema
importância no cenário da saúde nacional, pois tem
como missão a promoção da saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde
ambiental. Desta forma, sempre respeitando valores
importantíssimos como: Ética, equidade, transparência,
eficiência, eficácia, efetividade, valorização de seus
servidores e compromisso sócio-ambiental, é que a
FUNASA tem como objetivo, até o ano de 2030, ser
a instituição com maior referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental,
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contribuindo com as metas de universalização do saneamento no Brasil.
Por essas razões, e dada à importância desta
entidade para o Estado do Piauí, encaminho o presente requerimento de informação. – Senador João
Vicente Claudino.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 43, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 218, VII, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Pesar pelo falecimento do jornalista, radialista e publicitário Carlos Mambrini, 67 anos,
ocorrido no dia 31/01/2013, vítima de um ataque cardíaco fulminante.
Natural de Flores da Cunha e radicado em Caxias,
Mambrini era reconhecido profissional da comunicação
do Rio Grande do Sul. Atuava em rádio desde os anos
1960. Ele começou a carreira no Clube Independente,
em Flores da Cunha. Também atuou nas rádios São
Francisco, Viva e Caxias. Em 1971, fundou a agência
Publisul Propaganda e Marketing, onde ainda atuava
como diretor.
Além de dirigir a agência, Mambrini apresentava
os programas Porque Hoje é Domingo, Encontro com o
Tempo e Tema Livre, todos na Rádio Caxias. Mambrini
recebeu da Câmara de Vereadores o título de Cidadão
Caxiense em 1992.
O radialista deixa esposa Maria Stella Vanelli
Mambrini, as filhas Rafaela e Grasiela Mambrini, e o
neto Gabriel. Os votos deverão ser encaminhados à
viúva do homenageado no seguinte endereço: Rua
Marques do Herval, nº 1439, 6º andar – CEP 95020261 – Caxias do Sul – RS.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon,
PMDB-RS; – Senadora Ana Amélia, PP-RS; – Senador Paulo Paim, PT-RS.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. 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 (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será
apreciado oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Antes de convidar a nobre Senadora Ana Rita
a fazer uso da palavra, aproveito para fazer menção
a uma missão de que o Presidente Renan Calheiros
me incumbiu.
A Presidenta Dilma Rousseff convida o Presidente do Senado a participar da celebração ecumênica
em memória das vítimas do incêndio em Santa Maria,
Rio Grande do Sul, às 19 horas do dia 7 de fevereiro,
amanhã, na Catedral Metropolitana. E solicita o Presidente Renan que eu faça a extensão desse convite,
a pedido da Presidenta Dilma, a todos os Senadores
e Senadoras e funcionários da Casa.
Repito, então, que amanhã, às 19 horas, na Catedral Metropolitana de Brasília, haverá uma celebração
ecumênica em memória das vítimas do incêndio em
Santa Maria, Rio Grande do Sul.
O convite parte da Presidenta Dilma Rousseff, e
o Presidente Renan, ao solicitar-me que representasse
o Senado, pediu que eu estendesse o convite, como é
da solicitação da Presidenta Dilma, a todos os Senadores e Senadoras e funcionários da Casa.
Seguindo a ordem de inscrição – desculpe-me,
Senadora Ana Rita –, concedo a palavra ao Senador
Walter Pinheiro, meu querido Líder.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos, Sr. Líder.
Antes, porém, pedindo licença ao orador na tribuna, prorrogo a sessão por mais uma hora, em atenção
ao Regimento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente desta sessão, Senador Jorge
Viana, esta é a primeira oportunidade que tenho de
me dirigir à tribuna com V. Exª presidindo os trabalhos
e, efetivamente, já ocupando o espaço que nos é devido por aquilo que construímos e pelo tamanho que
temos nesta Casa, ocupando espaço na Mesa Diretora
do Senado da República.
V. Exª sabe do apreço que todos nós temos pela
grande experiência desenvolvida no Estado do Acre
– aliás, hoje, inclusive, o nosso Governador Tião Viana está em Brasília – e também da grande parceira
da Bahia com o Acre. Tivemos a oportunidade, por
intermédio da nossa Universidade Federal da Bahia,
particularmente da nossa Escola de Medicina ou da
Faculdade de Medicina, de levar avante o trabalho
de implantação do curso de Medicina naquele Estado. Óbvio que quando as parcerias se estabeleceram
para a área de educação, o povo do Acre também teve
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a oportunidade de experimentar as boas parcerias,
oriundas do exercício da atividade médica por aqueles
competentes médicos da nossa Universidade Federal,
do Hospital das Clínicas; um deles, o Dr. Paraná, chegou a ser agraciado com a Ordem da Estrela do Acre,
exatamente pelos serviços prestados para além da
cooperação para a criação do curso. Estou me referindo, inclusive, à transferência, vamos chamar assim, do
know-how, da tecnologia, da expertise, principalmente
da experiência médica.
Eu estava ali, neste instante, dizendo, Jorge, que
eu comumente faço o meu check-up e meus exames no
Hospital Universitário. É uma pratica de muito tempo,
não só em confiança àqueles bons profissionais que
lá estão, mas até porque fui uma das pessoas que, durante muitos anos, trabalhou muito aqui no Congresso
Nacional para equiparmos, melhorarmos as condições
daquele hospital. E, agora, logramos uma experiência
interessante, fruto do esforço dessas figuras a que
estou me referindo aqui, como Dr. Francisco Reis; os
nossos companheiros da ortopedia, o Dr. Judásio, Daltro, enfim, a toda a turma da Faculdade de Medicina
na consagração do Ana Nery como um pólo de referência. Um hospital público, faço questão de dizer, até
porque o meu cardiologista, o meu angiologista, todos
eles são dessa estrutura. Então, é essa estrutura que
tivemos a oportunidade de emprestar, nós, os baianos,
ao povo do Acre.
É nessa mesma linha, Senador Jorge Viana, que
quero aqui dizer da importância que têm, por parte
desta Casa, as peças orçamentárias. E quero me referir às peças orçamentárias indo para além do Orçamento da União.
O Orçamento é a materialização anual daquilo
que planejamos. Temos duas outras peças importantes: o Plano Plurianual, que aprovamos em 2011 nesta
Casa e que vai vigorar até 2015. E é bom frisar que
este é um dos motivos pelos quais tenho defendido,
no meu relatório do FPE: a manutenção dos recursos.
Todos os Estados no Brasil fizeram os seus PPAs,
que vigoram até 2015, aprovados pelas assembleias.
Então, não podem os Estados, agora, conviver com a
diminuição de uma receita que foi projetada em 2011
com vigência até 2015. Mas essa peça é importante,
assim como a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que nós aprovamos e elaboramos a cada ano.
Portanto, é numa sequência: aprovamos um Plano
Plurianual; a cada ano traçamos as diretrizes de como
encaixar esse Plano Plurianual de quatro anos, com
a sua execução agora desmembrada a cada ano; e
consagramos ou materializamos esse processo com
os números para a execução na peça orçamentária,
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mais conhecida como Lei Orçamentária. Portanto, é
fundamental que aprovemos essa peça!
Lamentavelmente, no ano passado, apesar de
todo o acordo para a aprovação da peça orçamentária,
nós não conseguimos aprová-la. E não conseguimos
aprovar o Orçamento no ano passado aqui, por volta
do dia 20, 21 de dezembro, por conta exatamente da
disputa que se estabeleceu no Congresso Nacional
em relação à aprovação, ou melhor, à derrubada do
veto dos royalties do petróleo.
Portanto, nos deparamos com a situação da volta
desses dois temas: a necessidade da aprovação do Orçamento... E até o dia de ontem tínhamos a impressão
de que havia um grande acordo para que fizéssemos
isso. Tentamos, inclusive, fazer isso durante o recesso,
com a Comissão Representativa, mas – e acho até que
de forma correta – alguns reagiram, dizendo que não,
que era importante que aguardássemos a volta dos
trabalhos. Assim o fizemos e não obtivemos consenso
suficiente para a aprovação do Orçamento.
Mas quero insistir, Senador Jorge Viana: a falta
do consenso de ontem não se deveu à peça orçamentária. Ela era, como bem claro hoje está, calcada, Senadora Ana Rita, na disputa em torno da questão dos
royalties. Essa foi a disputa central.
De forma legítima, Senadores e Deputados dos
chamados Estados produtores querem ver fora da
discussão do Congresso Nacional essa questão do
veto. De forma legítima, eu diria, na defesa dos seus
interesses, Senadores e Deputados de Estados que
defendem a derrubada do veto não querem a realização do Congresso sem a apreciação dessa matéria.
Então, o que eu acho importante a gente firmar –
e foi sobre isso que eu insisti no dia de ontem: primeiro,
nós temos que definir qual vai ser o rito do Congresso
Nacional. Nós não vamos poder ficar fugindo a vida
inteira, não realizando uma sessão do Congresso, até
porque, senão, nós vamos prejudicar a peça orçamentária; daqui a pouco temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para ser apreciada; daqui a pouco temos os
créditos que precisam ser apreciados pelo Congresso
Nacional. E aí? Até quando?
Portanto, não podemos, de forma nenhuma, adotar uma postura de dizer que não vamos apreciar enquanto essa questão não for resolvida. Não dá para
ser assim!
Então, é fundamental que nós avancemos. Portanto, coloquemos na ordem das cosias o que verdadeiramente nós queremos. Hoje nós precisamos da
aprovação do Orçamento. Não é uma exigência só da
governabilidade; é uma exigência da economia! Precisamos executar o Orçamento de 2013, até para dar
resposta àquela crítica veemente que vem sendo fei-
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ta de que o Governo editou medida provisória. Óbvio!
Se não tínhamos o orçamento aprovado, como agiria
o Ministério do Planejamento para permitir que principalmente os pagamentos, os investimentos pudessem
correr normalmente? Não haveria como senão usando
um dispositivo legal: a medida provisória. Tanto é que
o Governo tem, de forma cada vez mais peremptória,
informado que, na medida em que o Congresso aprovar
o Orçamento, automaticamente, Senadora Ana Rita, a
gente não aprecia a medida provisória. Isto é, ela cai.
Então, portanto, era fundamental fazer isso, em um
ano de crise econômica.
E o que acho importante agora essa nova Mesa
fazer – e por isso fiz questão de me dirigir ao Senador
Jorge Viana, Vice-Presidente do Senado Federal – é
que conduza essa negociação. E até apresentar um
cronograma aos Deputados e Senadores, para que
possamos efetivamente colocar o Congresso para
funcionar. E a minha proposta é: chamar o Congresso, assumir o compromisso de votar o Orçamento, e a
Mesa, quem dirige o Congresso Nacional, apresentar
um calendário, para depois da votação do Orçamento,
do rito adotado pelo Congresso em relação a vetos.
Decidir, se for o caso, no plenário do Congresso.
Por que tenho que me dirigir ao Plenário do Supremo Tribunal Federal? Com todo respeito, não estou
dizendo que não se dirige ao Plenário do STF. Não é
isso. Mas quem decide o rito de apreciação de veto é o
Plenário do Congresso Nacional. Não pode ser o Plenário do Supremo Tribunal Federal. Não estou acusando o Supremo; o que estou dizendo é que, na maioria
das vezes, faz-se crítica ao papel, toma-se posição,
mas, depois, os próprios Parlamentares recorrem ao
Supremo: “O que devo fazer?” “Como deve ser o rito?”
Quem determina o rito do processo interno no
Supremo é o Plenário do Supremo. Quem determina
o rito do processo interno no Congresso Nacional é
o Plenário do Congresso Nacional. Portanto, sem nenhum problema.
Ontem, recorreram ao Ministro Fux, que, publicamente, já disse que a decisão dele não se relaciona
ao Orçamento, por exemplo. Quer dizer, vamos ficar o
tempo inteiro? Se é para o FPE, a mesma coisa.
Na realidade, acho que seria importante, antes
de qualquer reunião, sentarmos e discutirmos, com
todos os partidos e com as Lideranças, uma proposta
viável para encaminharmos essas coisas.
E quero insistir, Senadora Ana Rita: vamos chamar o Congresso para votar o Orçamento, mas vamos
pactuar com as Lideranças para que, encerrada a votação do Orçamento, se discuta no Congresso Nacional
qual deve ser o rito para tratar os vetos. Precisamos
definir isso de uma vez por todas.
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Se há divergência em relação aos contratos, por
exemplo, na questão dos royalties, então vamos sentar,
de forma agora muito mais tranquila, e vamos traçar
um encaminhamento. Ou talvez, quem sabe até, pactuemos aqui na Casa a possibilidade de apresentação
de uma nova proposta que discuta sobre os royalties,
sob novos paradigmas. A própria Presidenta mandou
uma MP para esta Casa que propõe, inclusive, a utilização na área da educação. Então, vamos ver se é
possível dizer, numa concertação, qual é o período que
podemos tratar em relação aos royalties, a partir de
que período podemos promover a distribuição e qual o
percentual, ou qual a destinação, ou qual a vinculação
dessa matéria dos royalties.
Acho que estamos extremamente amadurecidos
como Parlamento. Temos condição de fazer esse bom
debate, um debate em que podemos envolver governadores ou a representação de governadores; um debate
em que podemos envolver a representação dos Municípios brasileiros. Este é um momento fundamental!
Falamos tanto no ano passado no pacto federativo.
O pacto federativo, Senador Suplicy, só se aplicará quando efetivamente atingir a ponta, chegar à
ponta, chegar ao Município. É fundamental! Não vejo
por que não sentarmos para promover essa discussão,
estabelecendo inclusive um critério, uma ordem, uma
prioridade. Portanto, esse é o aspecto fundamental.
Muita gente fica falando um bocado de coisas –
é um leva e traz: “Não sei quem, tem gente que está
contra. Tem gente que está a favor”. Inclusive, nós precisamos ter responsabilidade como Lideranças nesta
Casa. Em vez de fofoca, de fuxico, de disse-me-disse,
é preciso sentar à luz do dia e discutir as questões de
forma muito clara e muito ampla.
Eu estive aqui até o último dia. Saí daqui no dia
do encerramento da sessão no ano passado, tentando
votar o Orçamento. Sei que é fundamental, é importante... Este ano, inclusive, volto à Comissão de Orçamento como membro titular, como sempre atuei – não
atuei no ano passado como membro titular porque,
além da resolução que nos obriga a fazer um rodízio
naquela Comissão, tive de lidar com minhas tarefas na
Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Portanto, retorno à Comissão e quero aqui insistir
nisto: não estou aqui colocando nem tarefa, nem ações
que a Mesa deva fazer ou não deva, mas quero, como
Parlamentar, dizer que é fundamental um processo no
qual firmemos um caminho.
Vamos lá, de novo quero insistir, Senadora Ana
Rita: chamar a reunião dos Líderes, mais os dirigentes
das duas Casas, para que pactuemos votar o Orçamento, mas garantir também – é isto o que todo mundo
quer – o próximo passo, o encaminhamento que será
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dado a essa questão dos vetos, para não ficarmos só na
questão do veto dos royalties – nós temos 3 mil vetos!
Portanto, temos de decidir que encaminhamento, que
forma nós adotaremos, o que nós faremos depois disso.
Portanto, acho que essa é a forma mais responsável para a gente cuidar… Até porque, Senadora Ana
Rita, na volta do carnaval, nós temos de instalar diversas comissões de medidas provisórias.
Hoje – muita gente talvez não esteja nem sabendo –, hoje nós aprovamos uma medida provisória
na comissão, a Medida Provisória nº 582. Importante
medida provisória. Iniciamos os trabalhos às 9 horas.
Tive oportunidade de dirigir essa comissão. Articulamos isso ontem. O Relator, Deputado Marcelo Castro,
apresentou seu relatório, aprovamos. É uma medida
provisória que ajuda 18 setores da economia – com
desoneração e, portanto, estímulo ao crescimento.
Então, nós vamos ter de fazer isso, também, na
volta do carnaval. Na volta do carnaval, nós temos
de, também, pensar qual vai ser o calendário para o
FPE; qual vai ser o calendário para instalar as comissões; qual vai ser o calendário para discutir, nessas
comissões, o ICMS, a dívida de Estados e Municípios,
rediscutir o FPM, discutir a questão Lei de Responsabilidade Fiscal. Como nós vamos tratar essa questão
dos Municípios?
Portanto, essa pauta que a gente não conseguiu
esgotar no ano passado não tem como não ser tratada
de frente agora.
E lembrando: aquilo que a Presidenta Dilma assumiu conosco, ela está cumprindo. Mandou para cá
a resolução – inclusive, foi esse um dos aspectos do
primeiro enfrentamento com alguns Estados – e, dali,
desdobraram-se propostas para resolver problemas.
Dentre eles, há a questão da unificação do ICMS, a
resolução do problema das dívidas de Estados e Municípios e, consequentemente, a governabilidade para
esses Estados.
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senador…
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Acho que é fundamental que nós façamos esse bom
debate.
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Um aparte.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Senadora Ana Rita.
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senador Walter
Pinheiro, nosso querido companheiro de Bancada, eu
quero aqui manifestar a minha total concordância com
a opinião do senhor. Acho que nós elegemos, agora,
duas Mesas: a da Câmara dos Deputados e a do Senado. Essas duas Casas, realmente, precisam dialogar e
precisam criar um instrumento, um procedimento para
que nós possamos avançar nos trabalhos. Eu confesso
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que me senti, nessa semana, bastante incomodada
aqui. Não conseguimos avançar muito. Praticamente as
comissões não foram ainda totalmente definidas pelos
partidos políticos. E há certa inoperância nesta Casa,
embora a gente saiba do esforço de se tentar construir
alguns acordos. Mas isso está muito lento. Então, ao
retornar do carnaval, realmente, nós precisamos retomar os trabalhos. É preciso realmente construir um
cronograma, um calendário para as comissões, para
as medidas provisórias, para os vetos, para as matérias que ficaram pendentes do ano passado para este
ano por falta de acordo. É necessário realmente, e a
sociedade espera isso de nós. São duas casas legislativas, e a vida do povo brasileiro depende também das
nossas decisões aqui. E precisamos construir de fato
um caminho que seja consenso entre as duas Casas,
porque as matérias que estão para ser apreciadas,
inclusive os vetos, têm de ser discutidas e aprovadas
em uma sessão do Congresso Nacional.
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Então, é preciso
que aqueles que compõem as duas Mesas nas duas
Casas realmente tenham a capacidade de construir um
caminho para que possamos sair dessa situação que
é muito incômoda para todos nós. Quero aqui ratificar
o que V. Exª está dizendo e falar da minha plena concordância. Do contrário, seremos cobrados arduamente
pela população. E, num futuro muito próximo, daqui a
algumas semanas, poderemos também ser atropelados pela própria conjuntura, porque essas duas Casas
são muito dinâmicas, e, se nós não dermos vazão às
pendências que estão aqui, poderemos ter problemas
daqui a pouco. Então é isso também que eu gostaria
de manifestar.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Até porque, Senadora Ana Rita, na volta do feriado
do carnaval, a Câmara dos Deputados já terá uma
medida provisória para apreciar, a que foi aprovada
aqui hoje. Na sequência, esta medida provisória já virá
para o Senado, portanto, trancando a pauta. Então, é
fundamental.
O ideal é que façamos um esforço para, entre 19
e 20 de fevereiro, instalarmos as nossas comissões e
que consigamos fazer o acordo para a votação do Orçamento já nesta semana. Aí, poderemos tranquilamente definir nas semanas seguintes o encaminhamento
que daremos em relação ao rito de funcionamento do
Congresso Nacional, à apreciação do FPE; os debates nas comissões envolvendo as propostas que foram enviadas pela Presidenta Dilma: do ICMS, tanto
no projeto de resolução quanto na medida provisória;
a medida provisória importantíssima que vai tratar da
reestruturação dos portos no Brasil.
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É fundamental isso – fundamental para a economia! –, decisivo nesse campo de batalha da crise
econômica mundial.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Portanto, nós temos uma longa pauta pela frente, uma
pauta positiva, uma pauta para contribuir com o Brasil, para incidir na economia e até para termos muito
mais condição, Senador Suplicy, de fazer a cobrança
para a execução em 2013. Nós precisamos fazer isto:
botar para andar todos os projetos que aqui estão ou
aqueles que por aqui passaram.
Por isso, eu quero concluir, Senador Suplicy, chamando atenção para isto: o esforço para tentarmos votar, na semana de 19 e 20, o nosso Orçamento, mas,
na sequência, instalarmos as nossas comissões: a
nossa querida CAE, de que V. Exª tão bem participa;
a Comissão de Infraestrutura, onde espero estar de
novo. E, na sequência, também termos condições de
discutir no Congresso Nacional qual vai ser o encaminhamento para apreciar vetos no plenário daquela corte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos ao Senador Walter
Pinheiro, que tão bem exerceu a nossa liderança do
Partido dos Trabalhadores, e cumprimentos por seu
empenho, tanto para que fosse logo aprovada a Lei
Orçamentária, que queremos votar na semana próxima,
assim como também o Fundo de Participação dos Estados e, obviamente, os vetos mencionados por V. Exª.
Tem a palavra a Senadora Ana Rita, do Partido
dos Trabalhadores do Espírito Santo, pelo tempo regimental.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, nosso companheiro de partido, prezados colegas Senadores e colegas
Senadoras, ocupo a tribuna desta Casa, hoje, para
saudar o meu Partido, o nosso Partido, o do Senador
Eduardo Suplicy, o Partido dos Trabalhadores, que
completa, este mês, 33 anos de existência.
Em 10 de fevereiro de 1980, nascia o PT, em um
momento da história de nosso País em que ainda vivíamos sob o período do regime militar, instaurado no
golpe de 1964. Sob esse contexto histórico, milhares
de trabalhadores e trabalhadoras, militantes sindicais,
de movimentos sociais, estudantes, intelectuais, religiosos, militantes de organizações de esquerda extintas
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durante o regime militar e muitos outros que lutavam
– e continuam lutando – pela melhoria das condições
de vida e pela democracia fundaram um partido em
que depositaram suas esperanças, anseios, sonhos e
utopias, não só de si mesmo, mas da esmagadora maioria do povo brasileiro, especialmente da classe social
que lhe deu o nome, ou seja, a classe trabalhadora,
historicamente excluída da vida política de nosso País.
Após anos e anos de lutas, em que muitos inclusive perderam suas vidas, vencemos as eleições
presidenciais de 2002 e iniciamos, em 2003, um ciclo
de governos democráticos e populares, que este ano
completa 10 anos de exercício governando o nosso
País, primeiro com o companheiro Lula e continuado
com a presidenta Dilma Rousseff. Sabemos que temos
muito o que avançar, mas as conquistas são inegáveis.
São anos de incontestáveis avanços para o País e em
especial para os trabalhadores e trabalhadoras. São
anos em que milhões de brasileiros saíram da condição de miséria e até de fome em que viviam. Trata-se,
portanto, de uma data especial para o PT, seus militantes, filiados e para o povo brasileiro.
Para celebrar essa data, a Direção Nacional do PT
está organizando um grande ato, com a presença da
Presidenta Dilma e do Presidente Lula, a ser realizado
no próximo dia 20 de fevereiro em São Paulo. Durante
o ato, em São Paulo, haverá a exposição de material
sobre o projeto democrático e popular, em especial sobre os enormes avanços no combate à pobreza feito
pelo nosso governo. Governo este que também está
diminuindo as desigualdades. Governo que investiu no
mercado interno e, principalmente, não aceitou a tese
de que é preciso primeiro crescer para depois dividir.
A atividade servirá também como preparação
para debates que serão feitos por todas as regiões
do País. O objetivo dos seminários, que ocorrerão em
todo o Brasil, é de construir uma narrativa própria do
PT, juntamente com seus militantes, sobre a chegada
à Presidência da República e as mudanças realizadas
durantes esses 10 anos.
O PT é resultado do esforço de milhões de brasileiras e de brasileiros. É o resultado de homens e
mulheres que se dedicam, incansavelmente, à luta
política e à luta social para construir uma nova sociedade. Com a força do povo crescemos. O resultado
desta luta é que estamos mudando os rumos e a face
do nosso País. Aniversários são momentos de celebração que nos fazem lembrar os desafios superados
e o que temos pela frente para alcançar em mais um
ano de existência.
Os aniversários servem também para valorizar
todo o esforço feito até então, agradecer a cada pes-
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soa que contribuiu para isso e revisitar os aprendizados
extraídos da trajetória percorrida.
Completamos 33 anos com muitos motivos para
celebrar. É uma ocasião propícia para lembrarmos
os momentos decisivos, avaliarmos erros e acertos,
agradecermos a milhões de lutadores e lutadoras que
participaram e participam da construção diária do PT
e pensarmos o caminho para os próximos anos.
Aos inúmeros petistas e simpatizantes da nossa
luta e projeto, presentes nos quatro cantos do nosso
País, eu digo: defender e fortalecer o PT é manter nossos compromissos com a classe trabalhadora, com o
socialismo, com as reformas estruturais, na luta contra
o neoliberalismo, o desenvolvimentismo conservador
e o capitalismo; atualizar nossa trajetória política para
o novo, aberto após 10 anos de Governo Federal,
num contexto de crise internacional do capitalismo e
de progresso da integração regional. Defender o PT é
recuperar nossa capacidade de fazer política cotidiana
e não apenas em anos de eleições.
É lutar, cada vez mais, para garantir que o PT
siga firme, governando em benefício do povo, do Brasil,
dos Estados e dos Municípios. É levantar bem alto as
bandeiras das reformas estruturais, especialmente a
política tributária e da democratização da comunicação
social. É demonstrar nosso compromisso prático com
essas bandeiras, garantindo a autonomia financeira
dos partidos, inclusive por meio do financiamento público exclusivo de campanha. É manter uma relação
de honestidade política com a classe trabalhadora, o
que inclui reconhecer e corrigir, sempre que necessário, os erros coletivos ou individuais cometidos por
filiados ao PT. É disputar os rumos do Partido para
que ele continue sendo sempre um instrumento de
luta dos trabalhadores e trabalhadoras e de transformação da sociedade.
Defender o PT é uma necessidade, sempre. Em
2013, Sr. Presidente, ainda mais necessário. Lembro
que, com o PT no governo, mais de 40 milhões de
pessoas ascenderam socialmente.
Temos, hoje, uma economia que cresce socialmente, sustentavelmente e que gera empregos. Ao
contrário do que a oposição alardeava e continua a
alardear, provamos que o PT no governo dá certo.
Provamos que o PT é bom de governo.
Os principais feitos do PT estão materializados
no nosso dia a dia. São os compromissos do nosso
Partido com o desenvolvimento econômico aliado ao
social e sem perder de vista a sustentabilidade ambiental e um novo olhar para a pessoa humana; a distribuição de renda com uma forte política de inclusão
social; a afirmação da soberania nacional; a recuperação do Estado como promotor de cidadania e indutor
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do crescimento econômico; a defesa da democracia
e das instituições do Estado democrático de direito.
Nesses 33 anos, desejo que o PT continue a fazer, nas instituições importantes do Brasil, um ponto
de apoio na luta da classe trabalhadora pelo poder.
Desejo que o PT implemente um programa de
transformações estruturais no Brasil, aprofundando a
democracia e alterando qualitativamente a distribuição
da riqueza, da renda e da propriedade privada. Desejo, ainda, que o PT continue lutando pelo socialismo,
por uma sociedade sem exploração e sem opressão.
Desejo, também, que o PT continue sendo a voz das
classes trabalhadoras brasileiras, especialmente dos
negros, das mulheres, dos jovens, de todos e de todas
as vítimas do preconceito, da homofobia, do sexismo,
da violência, da exploração e da opressão.
Parabéns ao PT, parabéns aos nossos e às nossas militantes e a todas e todos que ajudam a construir
o Partido e o nosso País.
Aproveito para registrar e saudar, também, os
companheiros e as companheiras da Articulação de
Esquerda, corrente interna do PT, a qual integro.
Saúdo a todas e a todos pelos 20 anos da Articulação de Esquerda que tanto contribui pela construção do Partido dos Trabalhadores (e Trabalhadoras).
Sr. Presidente, Srs. Senadores, viva os 33 anos
do PT, viva os 20 anos da Articulação de Esquerda,
viva a classe trabalhadora, viva o socialismo!
E é isso, Sr. Presidente, que eu tinha para o momento.
Muito obrigada e parabéns a todos nós. Parabéns
a nós parlamentares que, aqui no Senado Federal,
compomos uma bancada que, unida, está ajudando
a Presidenta Dilma a governar nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezada Senadora Ana Rita, quero compartilhar com V. Exª essa manifestação de aplauso e
de cumprimento aos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, ao qual também me filiei por ocasião de sua
fundação, em 10 de fevereiro de 1980.
Se me permite, como estou presidindo a sessão,
dado o pronunciamento de V. Exª, quero dizer que,
quando em 1978, em 1979, eu era Deputado Estadual
eleito pelo então MDB, o Presidente Ernesto Geisel decretou o final do MDB e da Arena. Estavam justamente
diversos intelectuais e líderes sindicais elaborando a
ideia do Partido dos Trabalhadores. Eis que, pela afinidade que eu com eles tinha, eles me convidaram e
também outros cinco Deputados Estaduais do MDB
a que viéssemos a participar da fundação do PT. Os
ideais, os anseios registrados aqui por V. Exª em seu
pronunciamento são os mesmos que me movem e que,
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portanto, me fazem caminhar junto com V. Exª nesse
Partido, nessa Bancada, que, agora, procura, conforme V. Exª registrou, ajudar o Governo da Presidente
Dilma a atingir os objetivos maiores de construção de
um Brasil efetivamente justo.
V. Exª também bem ressaltou a importância de
procurarmos corrigir eventuais erros que tenham sido
cometidos por quem quer que seja dentro de nosso
Partido. Avalio muito importante que nós venhamos a
dar exemplos, como o fato de registrarmos todas as
nossas arrecadações de recursos do Poder Público, de
pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Por isso, proponho, conforme, aliás, falarei ainda hoje, que registremos, em tempo real, todas as contribuições existentes
aos nossos respectivos Partidos e candidatos. Aliás, é
uma proposta para todos os Partidos, mas avalio que
o PT possa até dar o exemplo e começar a realizar
isso antes mesmo que venha a ser aprovado projeto
de lei de minha autoria nessa direção.
Meus cumprimentos a V. Exª!
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Agora, vou conceder a palavra ao Senador Valdir Raupp, Presidente do PMDB, que, portanto,
hoje, tem uma responsabilidade muito grande como
Senador de Rondônia e como Presidente do maior
Partido brasileiro.
Permita-me apenas, Senador Valdir Raupp, registrar que foi lido anteriormente o Requerimento nº
44, de 2013, do Senador João Ribeiro, solicitando, nos
termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, licença
dos trabalhos da Casa de 8 de fevereiro de 2013 até 8
de junho de 2013, para tratamento de saúde.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A Presidência tomará as providências necessárias à convocação do suplente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Queremos, nesta oportunidade, transmitir ao
Senador João Ribeiro – tive a oportunidade de visitá-lo no dia em que ingressou no Hospital Sírio Libanês,
onde S. Exª foi submetido a um transplante de medula,
e acredito que esteja efetivamente melhorando –, da
parte de todos nós, os nossos votos de plena recuperação. Transmitimos esses votos à sua senhora, a seus
filhos e filhas e ao próprio Senador João Ribeiro. Espero que o Senador logo esteja plenamente recuperado.
O Senador Valdir Raupp tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
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Obrigado, Presidente Eduardo Suplicy. Este é o nosso
desejo também, em nome do PMDB, que o Senador
João Ribeiro possa realmente retornar em breve aos
trabalhos desta Casa e ao convívio da sua família e
do seu Estado, o Estado do Tocantins.
Quero ainda, antes de iniciar o meu pronunciamento, parabenizar a Senadora Ana Rita pelo pronunciamento, assim como todos do Partido dos Trabalhadores, porque estão celebrando nesse momento,
nesse período agora, 33 anos de fundação do partido.
O PMDB também agora, no mês de março, irá comemorar os seus 47 anos de fundação. É o partido mais
antigo em atividade no País.
O PT, com a Presidência da República, e o PMDB,
com a Vice-Presidência da República, agora com o
Presidente da Câmara dos Deputados, com o Presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, têm
a responsabilidade de dar andamento e continuidade
às reformas tão importantes para o nosso País.
Eu acredito que, logo após o período do carnaval,
nós haveremos imediatamente de votar o Orçamento
da União. A União não pode continuar sem o Orçamento aprovado. Não houve acordo no final do ano,
não houve acordo agora no início dos trabalhos, mas
espero que esse acordo seja feito o mais rapidamente possível, para que, assim que retornarmos após o
carnaval, possamos votar o Orçamento da União, visando darmos andamento às obras de infraestrutura e
às obras sociais que beneficiem a população brasileira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o País
atravessa um momento bastante delicado no que diz
respeito à indústria de transformação. Esse setor, que,
nos últimos 50, 60 anos, representou a vanguarda do
desenvolvimento econômico brasileiro e, como nenhum
outro, representou a entrada do Brasil num novo patamar de modernidade, está sitiado por um conjunto
negativo de fatores que põe em risco sua própria sobrevivência.
O custo e a má qualidade de nossa infraestrutura,
a complexidade do sistema tributário, a alta carga de
impostos, a inadequada capacitação da mão de obra
e a baixa qualidade da educação somam-se a fatores
conjunturais, tais como as taxas de juros reais e de
câmbio ainda problemáticas, para compor um quadro
de altíssima gravidade.
Eu não estou aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fazendo uma crítica, mas um alerta, colocando-me à disposição. Eu sei que já avançamos muito.
Avançamos na educação. Avançamos na infraestrutura.
Avançamos nos programas sociais, na renda das famílias, tirando da pobreza mais de 40 milhões de brasileiros, agora erradicando de vez a miséria extrema.
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Como a Presidente Dilma já anunciou recentemente, os números são impressionantes: mais de 17
milhões de pessoas já saíram da pobreza extrema. Tudo
isso é muito importante para a população brasileira,
mas precisamos avançar mais. Eu acredito que nós
precisamos e podemos avançar. O Brasil pode avançar. O Orçamento é muito grande, é muito forte. Todos
os anos, sobram recursos do Orçamento por falta de
gestão, de projetos tanto dos Municípios quanto dos
Estados e da União.
Não é por outro motivo que a competitividade da
nossa economia é tão baixa. No último relatório do Fórum Econômico Mundial, que tomo como exemplo, o
Brasil está classificado na posição de número 48 entre
os 144 pesquisados. Isso é um desastre no contexto
de uma crise que acirra ainda mais a disputa global
pelos mercados ao redor do planeta.
Nós, que estamos variando entre a sexta e a sétima economia do mundo, como podemos ficar agora
em 48º nessa questão de competitividade? A infraestrutura, em especial, torna-se, a cada dia, um peso
maior nos custos da produção. Para se ter uma ideia
do potencial de prejuízo que trazem as suas deficiências, basta fazer algumas comparações, que considero bastante simples, mas esclarecedoras. Uma delas
vem do setor do agronegócio, forte no meu Estado de
Rondônia e em vários Estados do Norte, como Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, e outros.
Veja, Sr. Presidente: transportar uma tonelada de
soja do norte de Mato Grosso até Xangai, na China,
custa cerca de US$180. Se fosse soja do meu Estado
de Rondônia, provavelmente custaria ainda um pouco
mais, em virtude da distância a ser adicionalmente percorrida, em estradas com pavimentação em péssimas
condições. Ora, essa tonelada de soja custaria apenas
US$108 para sair do meio-oeste dos Estados Unidos,
uma região também central, de vocação agrícola, e
chegar ao mesmo destino, praticando custo 40% inferior ao incidente sobre o produto nacional.
Mas o caso da indústria é ainda mais grave. A
tudo que se perde no transporte e na movimentação
de cargas, nas estradas, portos e aeroportos, acrescentam-se ainda os problemas de coleta e distribuição
nas grandes regiões metropolitanas, nas quais o trânsito não flui e onde crescem as restrições à operação
de caminhões de grande porte. É o caso de São Paulo, maior centro produtor e consumidor de produtos
industriais do Brasil, que, cada vez mais, restringe o
tráfego de veículos de maior porte, obrigando ao uso
de outros menores e ao aproveitamento de períodos
noturnos para operação.
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Tudo isso, Sr. Presidente, é custo. Tudo isso ajuda
a explicar por que os custos de produção industriais
sobem sistematicamente acima do índice de inflação.
O último dado divulgado, por exemplo, referente
ao terceiro trimestre de 2012 aponta para um aumento
de 8,1% em apenas três meses. É acertado, portanto,
o diagnóstico feito pelo Presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf. E quero aqui falar do Paulo Skaf, que é do Estado de V. Exª,
Sr. Presidente, da grande cruzada, a grande luta que
o Presidente da Fiesp, Paulo Skaf, fez pela redução da
tarifa de energia elétrica. Foi ele o grande precursor,
o grande timoneiro que começou a conversar com a
Presidente da República, começou a conversar com o
Ministro de Minas e Energia, com os Senadores, com
os Deputados Federais, para que a gente pudesse baixar o custo da energia elétrica não só do consumidor
de baixa renda, mas, principalmente, dos empresários,
dos comerciantes, para que pudesse haver mais competitividade com outros mercados.
O desempenho da indústria de transformação,
em virtude de todo esse rol de dificuldades, tende a
puxar para baixo o crescimento da economia. Se o
índice setorial de crescimento foi nulo em 2011, o de
2012 ficou negativo em 2,7%, conforme apurado pelo
próprio IBGE. Nessas condições, não há como o PIB
brasileiro ultrapassar o apático patamar de crescimento
ao qual se resignou de 2,7% em 2011 e de algo em
torno de 1% projetado para 2012.
Falei no início que podemos muito mais, o Brasil
pode crescer muito mais. Se corrigir esses gargalos
na infraestrutura brasileira, nos custos da produção, o
Brasil poderá crescer continuamente a taxas de 3%,
4%, 5%, até mais, como crescemos num ano até 7%.
Enquanto isso, o mundo, aí computados os países em
crise, crescem na casa de 3%, e a América Latina, como
um todo, até mesmo um pouco acima. Neste ano, nós
fomos os últimos no crescimento da América do Sul.
Sr. Presidente, o setor industrial tem sido, nas últimas décadas, o carro chefe do nosso desenvolvimento.
Nele reside parcela expressiva dos bons salários e dos
empregos de boa qualidade, que vêm fazendo a diferença na melhora das condições sociais e econômicas
do trabalhador. Não pode esse verdadeiro patrimônio
civilizacional brasileiro, seu imenso parque industrial
ser posto a perder por inépcia de tratamento dado a
questões tais, como a infraestrutura produtiva.
Trago esse problema à atenção do Plenário porque, em vista da escala e da abrangência de seus potenciais efeitos, não pode ele deixar de figurar no horizonte das mais importantes preocupações desta Casa.
Então, fica aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o alerta às autoridades de nosso País para
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que esses gargalos de infraestrutura nas rodovias,
nas ferrovias possam ser resolvidos. Eu vejo agora os
últimos programas lançados, o de duplicação de rodovias, de manutenção e de construção de rodovias
e também o programa de ferrovias, lançado recentemente pela Presidente Dilma e pilotado por Bernardo
Figueiredo. Eu acredito que, a exemplo do modelo de
energia elétrica que está dando certo, o da construção das nossas usinas bem como o de ferrovias e de
rodovias, portos e aeroportos também darão certo. É
claro que demanda certo tempo. Mas nós precisamos
acelerar os projetos, as licitações, as contratações para
que essas obras possam, realmente, entrar em fase
de construção, diminuindo esses gargalos, melhorando nossa infraestrutura e aumentando nossa competitividade, gerando emprego e renda para nosso povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Cumprimento V. Exª, Senador Valdir Raupp,
que, representando tão bem o povo de Rondônia e o
Partido que preside, o PMDB, aqui nos brinda com uma
análise importante a respeito da necessidade de darmos atenção à melhoria da infraestrutura como base
importante para o desenvolvimento brasileiro.
Eu pediria a V. Exª a gentileza de presidir a sessão, para que eu pudesse fazer meu pronunciamento.
Agradeço a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra, o nobre Senador Eduardo Suplicy.
V. Exª dispõe do tempo necessário para fazer
seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Senador Valdir Raupp, quero aproveitar a
oportunidade no dia de hoje e no de amanhã para fazer um balanço das minhas atividades especialmente
durante os dois últimos anos no Senado.
E também aproveitar a oportunidade para um
agradecimento aos que me honraram com o prêmio
de O Melhor Senador de 2012, na pesquisa realizada
pelo Congresso Em Foco, por ter sido escolhido dentre
os melhores pelos jornalistas que cobrem o Congresso
Nacional nos últimos sete anos. E ao Diap, por ter sido
sempre honrado, dentre os denominados “cabeças” do
Congresso Nacional nos últimos 19 anos, portanto, em
todos os anos em que ambas as instituições passaram
a fazer a análise do comportamento dos Parlamentares, acompanhada de prestação de contas e esclare-
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cimentos aos que têm acompanhado de perto o meu
mandato através de sugestões e críticas.
A revista Congresso Em Foco e o site www.congressoemfoco.uol.com.br há sete anos vêm promovendo um acompanhamento ativo das atividades dos
Parlamentares pelos cidadãos. Conforme salienta o seu
editor, Sílvio Costa, diferentemente de tentar criminalizar a atividade política, busca um caminho que possa
estimular as melhores práticas por aqueles que são
eleitos para representar o povo. Assim, há sete anos...
Desta vez, foram 186 jornalistas que cobrem as
atividades do Congresso Nacional. Eles têm sido convidados a escolher os 20 melhores Deputados Federais
dentre os 513 Deputados, e os 10 melhores Senadores dentre os 81 Senadores da República. Em seguida, os internautas de todo o Brasil são convidados a
votar, tendo em conta a lista dos melhores, podendo
escolher um a mais que não estava na lista dos melhores e qual aquele que teve o melhor desempenho no
sentido geral. Em 2012, cerca de 200 mil internautas
votaram. Certamente, um número muito significativo.
Os jornalistas e internautas são também convidados
a escolher quais aqueles que mais se destacaram por
áreas específicas.
Por outro lado, o Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap), em colaboração com
a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip), há 19 anos realiza cuidadoso
levantamento para identificar que Congressistas mais
influenciam as atividades e decisões do Congresso
Nacional, classificando-os por categorias: debatedores,
articuladores, organizadores, formuladores, negociadores e formadores de opinião.
Desde 1994, primeira edição dessa sequência,
tive a felicidade e a honra de, em todos os anos, até
2012, ter sido escolhido entre os mais influentes, segundo o DIAP, destacando-me como um dos formadores de opinião, em companhia dos Deputados Federais
Luiza Erundina, do PSB de São Paulo; Chico Alencar,
do PSOL do Rio de Janeiro, ambos de grande afinidade comigo e que foram, antes, do PT, e do Senador
Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul. Desde
2007 até 2012, nós quatro sempre fomos eleitos pelo
Congresso em Foco dentre os melhores Deputados
Federais e Senadores. Desta vez, conforme anunciado na cerimônia de 18 de novembro último, fui eleito,
entre aspas, “o melhor Senador de 2012”, assim como
aquele Senador que, entre aspas, “mais defendeu a
democracia”.
De acordo com a votação na Internet, por ordem
de votação, foi a seguinte a classificação: Eduardo Suplicy, Cristovam Buarque, Randolfe Rodrigues, Paulo
Paim, Pedro Simon, Pedro Taques, Walter Pinheiro,
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Ana Amélia, Aloysio Nunes Ferreira, Rodrigo Rollemberg e, indicado pela Internet, Alvaro Dias. Aproveito a
oportunidade para cumprimentar todos esses colegas
que têm honrado tão bem os seus eleitores. Estar entre
eles constitui grande estímulo para mim.
Quero também fazer uma breve síntese de minha
atuação, assim como esclarecer alguns temas e decisões que foram objeto de mensagens a mim enviadas
através dos mais diversos meios – cartas, e-mails, telefonemas, Facebook, Twitter – e, pessoalmente, nos
mais diversos lugares.
Senador Valdir Raupp, por exemplo, nesta semana, em especial, nos últimos três dias, em função da
votação, aqui, da Mesa Diretora, da eleição do Presidente da Casa, eu recebi dezenas de e-mails de todo
o Brasil. Acho que foram em número superior a 150
sobre esse tema, normalmente até com muitas críticas. Eu respondi a cada uma das mensagens e continuo a receber muitas outras. Inclusive, avalio como
importante essa interação. Quando eu aqui cheguei,
no período em que fui Deputado Federal, de 1983 a
1987, e mesmo nos primeiros anos em que fui Senador,
1991, 1992 em diante, ainda não havia essa interação
que hoje temos, seja pela Internet, por telefonemas,
por cartas no correio.
Mas, atualmente, por meio da Internet, há dias,
Senador Valdir Raupp, que recebo cerca de mil mensagens. Quando há acontecimentos de grande repercussão nacional, como nesta semana, o número de
mensagens e de e-mails que recebo chega próximo
de mil por dia.
Isso é algo que aumenta a nossa responsabilidade. E temos, assim, a possibilidade de ouvir mais de
perto a vontade popular. Eu, inclusive, mandei a muitos dos que se corresponderam comigo, por e-mails e
por outras formas, a carta que encaminhei ao próprio
Senador Renan Calheiros e a V. Exª, como Presidente
do PMDB, para esclarecer bem qual foi a posição que
eu, aqui, procurei sugerir ao PMDB, que V. Exª preside.
Essa é uma possibilidade muito importante para
nós, Senadores, para bem estarmos conscientes das
reações da população sobre o nosso procedimento aqui.
Eu gostaria de registrar as principais proposições
que apresentei nos anos de 2011 e 2012: o PDS do
Senado nº 297/2011, de 08 de novembro de 2011,
que regula a consulta plebiscitária estabelecida pelos Decretos nºs 136 e 137, de 2011, que passa a
exigir que, para o caso de criação de novos Estados,
seja consultada a população de todo o País. E, para
a criação de novos Municípios, que seja consultada a
população de todo o Estado.
Também, o PDS, Projeto do Senado Federal nº
285/2011, de 11/10/2011, que convoca plebiscito so-
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bre a construção de usinas nucleoelétricas no Brasil; a
PEC, Proposta de Emenda à Constituição do Senado nº
23/2011, de 7 de abril de 2011, que acrescenta incisos
ao art. 17 da Constituição, para prever a realização de
eleições internas diretas nos partidos políticos para a
escolha de candidatos aos cargos eletivos, tanto para
funções executivas quanto legislativas. Para candidatos
em eleições proporcionais, os filiados deverão escolher
homens e mulheres em igual proporção.
É a proposta que faço para todos os partidos,
porque, por exemplo, se formos passar para o sistema
de voto em lista, a minha proposta é de que, antes da
escolha feita eventualmente por direção do partido ou
convenção, o melhor é que os próprios filiados sejam
convidados a escolher, por ordem de preferência, os que
devem estar em primeiro lugar naquela respectiva lista.
Também a Proposta de Emenda à Constituição
do Senado Federal nº 12, de 2012, de 14 de março
de 2012, que dá nova redação ao inciso I do art. 217
da Constituição Federal, para limitar a autonomia das
entidades desportivas dirigentes e associações de
acordo com os interesses da sociedade. Ou seja, se
alguma dessas entidades porventura tiver um procedimento inadequado do ponto de vista do interesse
público, poderá o órgão regulador interferir a respeito.
Também a Proposta de Emenda à Constituição nº
8, de 2012, de 29 de fevereiro de 2012, que altera as
alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 96 da Constituição,
para determinar a realização de eleições diretas para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente dos tribunais de Estados e dos tribunais regionais federais e
assegurar a participação dos juízes vitalícios, conforme
apelo que me foi feito por magistrados de todo o País.
Também o Projeto de Lei do Senado nº 711, de
2011, de 30 de novembro de 2011, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com
Doença Rara.
O Projeto de Lei do Senado nº 564, de 2011, de
14 de setembro de 2011, que altera a Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, para instituir a prestação
de contas em tempo real, pelos candidatos, partidos
políticos e coligações, durante a campanha eleitoral.
No sítio eletrônico de cada partido e candidato serão
registradas, em tempo real, as contribuições do Poder
Público de pessoas jurídicas e físicas.
Aliás, antes mesmo que seja apreciado e votado este projeto de lei pelo Senado e pela Câmara dos
Deputados, a minha proposta é de que o Partido dos
Trabalhadores dê o exemplo, à luz inclusive de toda a
problemática havida no Processo Penal nº 470, o assim
chamado mensalão. Mas, a partir de toda essa experiência, para corrigirmos quaisquer desvios de procedimentos, que venhamos a dar o exemplo e registrar em
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tempo real – os nossos candidatos e o Partido como
um todo – as contribuições, sejam de pessoas físicas,
jurídicas e do Poder Público, ao nosso Partido e a cada
candidato, de forma tal que às vésperas das eleições
toda a opinião pública poderá saber a natureza do financiamento de cada candidato e partido.
Avalio que, como nós do PT defendemos, devemos ter o financiamento público de campanha, inclusive, exclusivo, mas, enquanto não o tivermos ou se
tivermos apenas, digamos, o financiamento do Poder
Público e, eventualmente, o financiamento de pessoa
física, limitá-lo em certo montante para não haver exagero de quem tenha extraordinário poder econômico.
Então, que possam as pessoas contribuir até um certo montante, modesto que seja. Acho que seria uma
coisa bastante razoável e democrática.
Lembremo-nos de que, por exemplo, em 2008,
Presidente Valdir Raupp, nos Estados Unidos da América tivemos uma experiência notável. O candidato
Barack Obama teve extraordinário desempenho, inclusive de contribuições, de pessoas físicas de todo
o país, os Estados Unidos, que, pela Internet, davam
contribuições modestas, que permitiram a ele crescer
extraordinariamente. Uma forma bastante democrática.
Também o Projeto de Lei do Senado nº 509, de
2011, de 24 de agosto, que altera o art. 7º da Lei nº
9.709, de 18 de novembro de 98, para definir a população diretamente interessada, de que tratam os §§ 3º
e 4º do art. 18 da Constituição, referentes à criação de
Estados e Municípios.
O Projeto de Lei do Senado nº 473, de 2011, que
regulamenta o exercício da acupuntura.
O Projeto de Lei do Senado nº 371, 2011, de 30
de junho de 2011, que dispõe sobre a proibição e extração da importação do transporte do armazenamento
e da industrialização do amianto e dos minérios e rochas que contenham silicatos hidratados, bem como
a proibição da importação e da comercialização dos
produtos que os utilizem como matéria-prima.
O Projeto de Lei do Senado nº 159, de 13 de abril
de 2011, que dispõe sobre a instituição do dia nacional
de doenças raras.
O Projeto de Lei do Senado nº 84, de 14/03/2011,
que altera a Lei n° 9.709, de 18 de novembro de 1998,
para admitir e disciplinar a subscrição eletrônica de
projeto de lei de iniciativa popular.
O Projeto de Lei do Senado nº 280, de 01/08/2012,
que altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para instituir a prestação de contas em tempo real pelos candidatos, partidos e coligações durante a campanha eleitoral.
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O Projeto de Lei do Senado nº 231, de 05/07/2012,
que cria o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças
Raras e Negligenciadas e dá outras providências.
No que diz respeito aos interesses, em especial,
da população do Estado de São Paulo, aqui assinalo
alguns temas que foram objeto de minha atenção. No
que diz respeito à laranja, a crise na citricultura paulista é resultado do intenso processo de concentração
e verticalização das empresas que controlam o processamento do suco de laranja. Há anos, acompanho
de perto esse processo e tenho conseguido minimizar
esse movimento e proteger os pequenos e médios
produtores. Em 2011 e 2012, conseguimos, junto ao
Cade, impedir a criação do Consecitrus sem a participação dos representantes dos pequenos e médios
produtores, pois esse conselho será o responsável pela
formação do preço da laranja. Também obtivemos êxito
junto ao Ministério da Fazenda e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no sentido de que os pequenos
e médios produtores pudessem participar dos leilões
do prêmio equalizador, na renegociação das dívidas
dos produtores por cinco anos e da liberação de duas
linhas de crédito emergencial, do Fundo de Expansão
do Agronegócio Paulista – FEAP e do BNDES.
Sobre o comércio eletrônico, e-commerce, e o
ICMS incidente sobre o comércio eletrônico, tramitaram, no Senado Federal, proposições legislativas com o
objetivo de alterar a regra atual do ICMS incidente nas
compras interestaduais realizadas por meio eletrônico.
A alteração pretendida implicaria uma redução estimada
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
da ordem de R$308 milhões/ano na receita estadual.
Com o impacto, também os Municípios paulistas deixariam de receber cerca de R$77 milhões/ano. Diante
de tais perdas, juntamente com os outros Senadores
paulistas, como o Senador Aloysio Nunes e a Senadora
Marta Suplicy, primeiro, e, depois, o Senador Antonio
Carlos Rodrigues, apresentamos uma emenda à proposição, por sugestão do Governo de nosso Estado,
a qual foi aprovada e, hoje, consta do projeto que tramita na Câmara dos Deputados, assim minimizando
o decréscimo na arrecadação de São Paulo.
Fundo de Participação dos Estados – FPE. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em 2010,
que o Congresso Nacional deveria adotar, por lei, até
31 de dezembro de 2012, novas regras de repartição
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados
(FPE). Atualmente, segundo os critérios estabelecidos,
85% do FPE vão para os Estados do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste e 15% para os Estados do Sul e Sudeste. Estados com renda per capita menor têm direito a
fatias maiores do fundo. No entanto, a lei ainda não foi
elaborada pelo Parlamento, mas ensejou discussões
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na Casa, nas quais sempre postulei que o Estado de
São Paulo não fosse prejudicado nas novas regras de
partilha do fundo e, juntamente com as bancadas dos
Estados do Sul e Sudeste, pretendemos apresentar
uma proposta de consenso.
No que diz respeito aos aposentados do Banespa, desde novembro de 2001, atendendo aos justos
reclamos dos aposentados do ex-Banespa, hoje sob
o controle do banco espanhol Santander, tenho convocado o presidente do Banco Central do Brasil para
audiências na Comissão de Assuntos Económicos,
com vistas a explicar aos Senadores suas ações, visando a solucionar o problema do uso do fundo dos
aposentados. Também tenho procurado exigir o cumprimento do Ministério da Previdência para uma solução
administrativa do passivo previdenciário e trabalhista
desses aposentados – cerca de 14 mil – visando aos
acordos firmados no momento da compra do Banespa
pelo banco espanhol, em 2000.
Assim, Presidente Valdir Raupp, concluo aqui a
primeira parte do meu relatório de atividades nos últimos dois anos. Amanhã, prosseguirei, já falando...
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – V. Exª tem mais cinco minutos ainda.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não?
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Se V. Exª quiser ou se necessitar, ainda dispõe
de mais cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas eu vou continuar amanhã.
Quero apenas dizer, ainda sobre o Estado de
São Paulo, que estou preparando um requerimento
de convite ao Secretário de Segurança do Estado de
São Paulo, Fernando Grella Vieira, ao Secretário de
Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, ao Secretário de Segurança Pública do
Estado de Santa Catarina, bem como ao Ministro da
Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, para que venham aqui a fim de debater os diversos esforços que
têm sido realizados nesses Estados, em cooperação
com o Governo Federal, por intermédio do Ministério
da Justiça, para prevenir e diminuir a criminalidade
violenta que tanto preocupa a população do Estado
de São Paulo.
Sobre isso falarei, na próxima semana, na Comissão de Constituição e Justiça. Já é uma ação do
ano de 2013. Mas quero transmitir à população de São
Paulo o quanto tenho procurado me empenhar para,
no limite de minhas forças, aqui bem representar o
povo paulista.
Muito obrigado, Presidente, Senador Valdir Raupp.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy, ao tempo
em que o parabenizo pelo brilhante pronunciamento
e também pelas homenagens e pelos destaques na
atuação parlamentar.
Concedo a palavra ao nobre Senador Anibal Diniz, do nosso vizinho Estado do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Valdir Raupp; Senador Suplicy;
telespectadores da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado, chego aqui após ter participado de uma reunião
bastante produtiva com o Governador do Acre, Tião
Viana, que, hoje, esteve em audiência no Ministério
dos Transportes, especificamente no DNIT. Participou
também de uma audiência importante com a Ministra
Miriam Belchior, juntamente com outros Governadores,
para tratar especificamente do plano de investimentos
do PAC e de algumas questões das obras que estão
acontecendo no Estado, financiadas pelo PAC.
Também houve uma audiência no Ministério da
Integração para tratar especificamente das unidades
habitacionais que estão sendo autorizadas, a partir do
projeto que o Governo do Estado apresentou, voltado
para atender uma parte das famílias vítimas do alagamento em Rio Branco e outra parte integrante do grande programa habitacional desenvolvido pelo Governo
do Estado, através do Cidade do Povo, com a intenção
de construir 10,2 mil unidades habitacionais no Acre.
Eu gostaria de dizer que, junto ao DNIT, com o
General Fraxe, foram dadas duas informações importantes para o Governador Tião Viana. A primeira diz
respeito ao andamento da documentação e a todos
os passos que estão sendo dados para a garantia da
continuidade e conclusão da obra da BR-364.
A segunda é a informação do General Fraxe de
que a licitação para a construção da ponte sobre o Rio
Madeira já teve algum avanço e que vamos ter essa
licitação feita até o mês de março. Agora estamos num
período de certa insegurança por conta de o Orçamento
não ter sido aprovado ainda no Congresso, mas tenho
certeza de que, passado o Carnaval, os Parlamentares
vão chegar a um entendimento, as Lideranças todas
vão chegar a um entendimento para a aprovação do
Orçamento. Assim, a sua não-aprovação não poderá
servir de desculpa para a não-realização das licitações
para as obras que estão sendo anunciadas. Então,
continuamos com aquela esperança de que, no verão
de 2013, tenha início a construção da ponte sobre o
Rio Madeira – pelo menos essa é a garantia que o Dnit
está nos dando e que nós vamos continuar cobrando.
Amanhã mesmo – o Senador Raupp está nos informando –, haverá uma audiência com o Ministro dos
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Transportes e também com o chefe do Dnit e certamente esse assunto também vai estar em pauta, porque a
ponte sobre o Rio Madeira é um assunto que diz respeito diretamente aos Estados do Acre e de Rondônia.
Nesse sentido, as bancadas estão unidas – a bancada
de Rondônia e a bancada do Acre –, justamente para
garantirmos a construção dessa ponte e acabar com a
humilhação que vêm sofrendo todos os transportadores que têm de fazer o trecho Porto Velho-Rio Branco,
principalmente no forte do verão, quando o nível das
águas do Rio Madeira baixa e vemos situações muito vexatórias, de filas quilométricas de caminhões de
carga se formaram por conta de a balsa não dar conta
do elevado número de caminhões que se enfileiram
naquele ponto da BR-364.
Sr. Presidente, eu gostaria também de aproveitar
este pronunciamento para fazer uma reflexão sobre as
tarifas de energia e sobre a disposição anunciada pelo
Governo de continuar reduzindo os custos no Brasil
para estimular o crescimento.
Nesta terça-feira, dia 5, o Ministro da Fazenda
Guido Mantega afirmou a empresários em São Paulo
que o Governo irá ampliar as desonerações em vários
setores e reduzir mais ainda os tributos, e temos, na
redução da energia elétrica, um esforço visível.
É sabido que o Brasil possui a matriz energética
mais renovável do mundo industrializado, com 45,3%
de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias
eólica e solar.
As usinas hidrelétricas são responsáveis por
mais de 75% da eletricidade limpa produzida no País.
Como comparação, basta dizer que a matriz energética mundial é composta por 13% de fontes renováveis
no caso de países industrializados; e nos países que
estão em desenvolvimento, esse índice cai para 6%
aproximadamente. E essa participação de energia limpa no Brasil é de 45%. Então, é um número bastante
expressivo, e vale a pena a gente reforçar, porque é
algo que interessa a todo brasileiro. Enquanto os países industrializados possuem no máximo 13% de sua
energia limpa, ou seja, energia produzida a partir de
fontes renováveis, o Brasil possui mais de 45% de
sua energia gerada a partir de fontes renováveis. Isso
é algo muito importante que tem de ser reforçado em
todas as discussões, porque o Brasil é um país de um
grande potencial energético.
Mas, apesar dessa condição privilegiada, nós,
consumidores brasileiros, sempre pagamos uma das
mais caras tarifas do mundo. Essa contradição, que
pesa no bolso do consumidor doméstico e sobre os
custos de nossa produção industrial, levou a Presi-
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denta Dilma a tomar a decisão de baixar as tarifas de
energia elétrica.
O País sentirá em breve os efeitos positivos que
essa necessária providência irá gerar para todos, e,
nas contas dos próximos meses, os consumidores já
vão sentir os benefícios. A estimativa é que a redução
de 18% da tarifa de energia residencial vai permitir
uma economia de aproximadamente R$9 bilhões às
famílias brasileiras. Isso é muito significativo.
Mesmo com o posicionamento pouco solidário e
pouco republicano dos governos de três Estados do
País – de três unidades da Federação –, o Governo
da Presidenta Dilma vai fazer valer o seu compromisso de propiciar uma redução média da ordem de 20%
nas contas de luz.
Diante da negativa das empresas dos Estados
de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, cujos governos
são comandados pelo PSDB, de aderir integralmente
à renovação dos contratos de concessão de energia
elétrica, o Tesouro Nacional irá aportar os recursos
para que o cidadão comum e a economia como um
todo possam ser beneficiados.
A firmeza e convicção da Presidenta Dilma quanto
ao acerto da medida não foram abaladas nem quando a estiagem que predominou em quase todo o País
parecia ameaçar a viabilidade da proposta de redução
das tarifas. Na verdade, armou-se uma tempestade em
copo d’água, rapidamente alimentada por aqueles interessados nas consequências políticas que teria uma
eventual inviabilidade da redução das tarifas.
Apesar dessa visão curta ou imediatista, a decisão
do Governo Federal, mais ampla, acontece também
no momento em que cresce a demanda por energia
no País. No final de janeiro, por exemplo, estudos divulgados pela empresa de pesquisa energética revelou que, apesar de a economia nacional ter crescido
apenas 1% em 2012, o consumo de energia elétrica
na rede fechou o ano com uma expansão de 3,5%,
totalizando 448.293 GWh.
A pesquisa apontou que o crescimento de 2012
foi liderado pelo comércio e serviços, com alta de 7,9%;
e pelo consumo residencial, com um aumento de 5%;
ou seja, a quantidade de energia elétrica utilizada pelas famílias brasileiras cresceu 5% em relação a 2011,
ultrapassando 117.500 GW.
O número de consumidores cresceu 3%, segundo a pesquisa, que relacionou o fato ao dinamismo do
mercado imobiliário e às iniciativas de extensão do
serviço de eletricidade.
Em média, afirma o estudo, cada consumidor
demandou 159 kWh por mês, 2% a mais do que
no ano anterior. Esse resultado é sustentado, entre
outros fatores, pelo mercado de trabalho aqueci-
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do, pelo aumento real da renda e pela expansão
do crédito ao trabalhador brasileiro. Então, temos
um cenário de economia com perspectiva e não um
cenário sombrio.
Sobre as equivocadas comparações entre a redução da energia elétrica e o aumento do preço do
combustível, em entrevista esta semana, a Presidenta
Dilma destacou que o aumento da gasolina é menor
que a redução da tarifa de energia. Ou seja, o aumento efetivo do preço da gasolina e do diesel na bomba
é menor do que os valores da redução da tarifa de
energia. A queda da tarifa energética será inclusive
um dos fatores que vão contribuir para a redução da
inflação em 2013. Além da redução na conta de luz
para famílias, a queda de até 32% no preço da energia para o setor industrial vai beneficiar a produção, a
contratação de pessoal e permitir uma maior competitividade para o País.
O alto preço da tarifa de energia elétrica brasileira sempre foi apontado como um dos principais
elementos da perda de competitividade da economia
nacional já que, apesar de menores custos comparativos para sua geração, nossa tarifa sempre foi
substancialmente mais elevada do que a de nossos
parceiros comerciais.
Para concluir, gostaria de reforçar o acerto do
Governo e dizer que a redução das tarifas de energia elétrica não pode ser uma notícia diminuída ou
esquecida rapidamente. Ao contrário, esse esforço
deve ser mantido em evidência, porque ganham os
consumidores, ganha a indústria nacional e ganha o
País um caminho eficiente para aumentar a competitividade de seus produtos em mercados globalizados
e altamente competitivos, num cenário econômico
que ainda é bastante preocupante. A Presidenta
Dilma tem conseguido, com seus esforços, com as
iniciativas no sentido de manter a economia estabilizada, manter o País sob equilíbrio, com a geração
de empregos em alta e conseguindo passar, digamos assim, sem maiores transtornos diante da crise
internacional.
A gente sabe que houve redução do Fundo de
Participação dos Municípios por conta da decisão difícil, mas necessária, que foi tomada pela Presidenta
Dilma de reduzir o IPI para permitir a continuidade do
índice de vendas de veículos e automaticamente a
garantia dos empregos para os milhares e milhares
de operários que são absorvidos pela indústria automobilística nacional.
Essas decisões todas que podem e são criticadas pela Oposição são muito necessárias e muito
estudadas pela equipe econômica do Governo no
sentido de combater o mal maior, que é a crise in-
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ternacional. A crise internacional levou praticamente
à bancarrota países da Europa e os Estados Unidos.
E o Brasil conseguiu, tanto na crise vivida pelo Presidente Lula, em 2008 e 2009, quanto agora, em 2011
e 2012, com a Presidenta Dilma, sobreviver a esse
cenário de crises, tomando iniciativas no sentido de
proteger a economia nacional, a indústria nacional, e
proteger o consumidor, como foi a decisão acertada
da Presidenta Dilma de reduzir a tarifa de energia
elétrica, num índice entre 18% para o consumidor
comum e 32% para as indústrias.
Venho aqui justamente para reforçar meu apoio
e solidariedade à equipe econômica do Governo e
à própria Presidenta Dilma pela conduta adequada
que tem sido adotada pelo nosso Governo no sentido de manter a estabilidade econômica e manter
o País devidamente vacinado contra essa crise internacional que está causando grandes transtornos
e levando famílias inteiras ao desespero em países
da Europa, como Espanha, Portugal, a própria Itália; países que, com seus benefícios sociais, tinham
atingido um grau de seguridade que parecia absolutamente estável para os seus trabalhadores, que
passaram a viver um transtorno, um inferno astral
por conta da crise econômica.
Temos visto na Presidenta Dilma um esforço todo
especial no sentido de proteger o trabalhador brasileiro
e a família brasileira. Então, essa iniciativa da redução
da tarifa de energia se encaixa exatamente no esforço
maior desenvolvido pelo nosso Governo. Então, nesse
sentido, tem o nosso apoio.
Quero dizer também que, ainda que pareça difícil explicar a situação que está sendo vivida neste
momento pela Petrobras, principalmente após a nota
pública expedida por sua presidente, temos de conseguir informações necessárias a fim de tranquilizar
os brasileiros, que são os proprietários da Petrobras
e têm todo o direito de saber o que está verdadeiramente acontecendo.
Já existe uma equipe em meu gabinete preparando um estudo a esse respeito. Espero, se não for possível amanhã, pelo menos na volta do carnaval, ter um
posicionamento firme, claro e transparente a respeito
de todos os passos que foram dados, nos últimos dez
anos, no sentido de fazer a Petrobras ser a empresa
superavitária que é e continuará sendo. Certamente
haverá uma explicação devida para cada uma das afirmações que estão sendo feitas aqui pela Oposição, no
sentido de dar tranquilidade ao acionista da Petrobras
e principalmente ao povo brasileiro, que é o proprietário
dessa grande empresa que orgulha a todos nós e que
certamente vai continuar investindo e gerando divisas e
reconhecimento para o Brasil em todo o Planeta. Trata-
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-se de um patrimônio nacional que tem o nosso total
respeito, a nossa total consideração. Queremos, sim,
reunir todas as informações necessárias para fazer a
defesa devida e prestar os esclarecimentos devidos,
pois a população tem o direito de saber exatamente o
que está acontecendo. Tenho certeza de que a equipe que está à frente da Petrobras terá reunido essas
explicações nos próximos dias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Agradeço a V. Exª. Esta Presidência parabeniza V. Exª pelo brilhante pronunciamento.
Reforçando o seu apelo, lembro que estaremos
amanhã com o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio
Passos, e também com o General Fraxe, para pedir
mais uma vez agilidade na licitação da ponte de integração Rondônia/Acre e, por conseqüência, também
da Rodovia do Pacífico com os portos do Peru, bem
como de outros empreendimentos, como a dragagem
do Rio Madeira e de outros no Estado de Rondônia,
na Região Norte.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 9, de 2013, da Liderança do PSD, a Senadora Kátia
Abreu, para integrar o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 9/2013 – GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor o Conselho do
Diploma Mulher – Cidadã Bertha Lutz
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, coloco meu
nome a disposição, pelo Partido Social Democrático –
PSD, para compor Conselho do Diploma Mulher – Cidadã Bertha Lutz, destinado a agraciar mulheres que no
país, tenham oferecido contribuição relevante à defesa
dos direitos da mulher e questões de gênero, em substituição do senador Marco Antônio Costa, em decorrência
de reassunção de mandato parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 10, de 2013, da Liderança do PSD, a Senadora Kátia Abreu, para integrar a Comissão do Projeto
Jovem Senador, em substituição ao Senador Marco
Antônio Costa.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 10/2013 – GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão do
Projeto Jovem Senador
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, coloco meu
nome a disposição, pelo Partido Social Democrático
– PSD, para compor a Comissão do Projeto Jovem
Senador, em substituição do senador Marco Antônio
Costa, em decorrência de reassunção de mandato
parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 11, de 2013, da Liderança do PSD, a Senadora Kátia Abreu, para integrar o Conselho do Prêmio Mérito
Ambiental.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 11/2013 – GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor o Conselho do
Prêmio Mérito Ambiental
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, coloco meu
nome a disposição, pelo Partido Social Democrático
– PSD, para compor o Conselho do Prêmio Mérito
Ambiental em substituição do senador Marco Antônio
Costa, em decorrência de reassunção de mandato
parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 248/2012CMMC, na origem, do Presidente da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas, criada pela
Resolução do Congresso Nacional nº 4, de 2008, encaminhando o Relatório Anual nº 1, de 2012-CMMC,
das atividades desenvolvidas por aquela Comissão no
ano de 2012.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 248/2012 – CMMC
Brasília, 19 de dezembro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas, criada mediante Resolução nº 4, de 2008-CN, tenho a satisfação

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

de comunicar a Vossa Excelência que, na 20ª Reunião
realizada no dia 19 de dezembro do ano em curso,
foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Anual de
2012-CMMC, das Atividades desenvolvidas por esta
Comissão durante a 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 54ª Legislatura, cujo texto original envio anexo,
para conhecimento dos Excelentíssimos Senhores
Parlamentares.
Respeitosamente, – Deputado Márcio Macêdo,
Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O Relatório Anual nº 1, de 2012-CMMC está
publicado em suplemento ao Diário do Senado Federal
de 22 de dezembro de 2012.
Será encaminhada uma cópia à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 11/2013 – BLUFOR/SF
Brasília, 6 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com nossos cordiais cumprimentos e em conformidade ao art. 61 do Regimento Interno do Senado
Federal, comunicamos a Vossa Excelência que o Partido Pátria Livre – PPL passa a integrar, nesta data, o
Bloco Parlamentar União e Força.
Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência
os mais sinceros votos de estima e apreço.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, líder
do Bloco Parlamentar União e Força. – Senador João
Costa, líder do Partido Pátria Livre – PPL.
Of. nº 12/2013 – BLUFOR/SF
Brasília, 6 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e em conformidade com o Regimento Interno do Senado Federal,
comunico a Vossa Excelência que exercerei, a partir
desta data, a Liderança do Partido Pátria Livre – PPL,
nesta Casa.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, – Senador João Costa, líder
do Partido Pátria Livre – PPL.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência designa:
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– como membro titular o Senador José Pimentel, em substituição ao Senador Wellington Dias, e o
Senador Wellington Dias, como membro suplente, em
substituição ao Senador José Pimentel, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 592, de 2012, conforme o Ofício nº 10, de 2013, da Liderança do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo no Senado Federal;
– como membro titular o Senador José Pimentel,
em substituição ao Senador Delcídio do Amaral, e o
Senador Delcídio do Amaral, como membro suplente,
em substituição ao Senador José Pimentel, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 593, de 2012, conforme o Ofício nº 11, de 2013, da Liderança do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo no Senado Federal;
– como membros titulares os Senadores José Pimentel, Walter Pinheiro, Lídice da Mata e Ana Rita, em
substituição, respectivamente, aos Senadores Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo Rollemberg e Eduardo
Lopes, e como membros suplentes os Senadores Acir
Gurgacz, Inácio Arruda, Aníbal Diniz e Angela Portela,
para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 597, de 2012,
conforme o Ofício nº 3, de 2013, da Liderança do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal;
– como membros titulares os Senadores Walter
Pinheiro, José Pimentel e Lídice da Mata, em substituição, respectivamente, aos Senadores Wellington Dias, Rodrigo Rollemberg e Eduardo Lopes, e
como membros suplentes as Senadoras Ana Rita,
Vanessa Grazziotin, Angela Portela e o Senador
Eduardo Lopes, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
599, de 2012, conforme o Ofício nº 4, de 2013, da
Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal;
– como membros titulares os Senadores José
Pimentel, Walter Pinheiro e Antonio Carlos Valadares, em substituição, respectivamente, aos Senadores
Acir Gurgacz, Rodrigo Rollemberg e Eduardo Lopes,
e como membros suplentes os Senadores Delcídio
do Amaral, Angela Portela, Inácio Arruda e Acir Gurgacz, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 600, de 2012,
conforme o Ofício nº 5, de 2013, da Liderança do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal;
– como membros titulares os Senadores Walter
Pinheiro, José Pimentel, Humberto Costa e Lídice da
Mata, em substituição, respectivamente, aos Senadores
Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo Rollemberg e
Eduardo Lopes, e como membros suplentes as Senadoras Ana Rita, Vanessa Grazziotin e os Senadores Acir
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Gurgacz e Anibal Diniz, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme o Ofício nº 6, de 2013,
da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal;
– como membros titulares os Senadores Aníbal
Diniz, Walter Pinheiro, José Pimentel e Antonio Carlos
Valadares, em substituição, respectivamente, aos Senadores Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo Rollemberg e Eduardo Lopes, e como membros suplentes a
Senadora Angela Portela e os Senadores Acir Gurgacz, Ana Rita e Vanessa Grazziotin, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 602, de 2012, conforme o Ofício nº 7,
de 2013, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo no Senado Federal;
– como membros titulares os Senadores Walter
Pinheiro, José Pimentel, Humberto Costa e Lídice da
Mata, em substituição, respectivamente, aos Senadores Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo Rollemberg e Eduardo Lopes, e como membros suplentes
os Senadores Wellington Dias, Inácio Arruda, Angela
Portela e Ana Rita, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 603, de 2013, conforme o Ofício nº 8, de 2013, da
Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no
Senado Federal;
– como membros titulares os Senadores Delcídio
do Amaral, José Pimentel, Walter Pinheiro e Antonio
Carlos Valadares, em substituição, respectivamente,
aos Senadores Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo
Rollemberg e Eduardo Lopes, e como membros suplentes os Senadores Acir Gurgacz, Vanessa Grazziotin,
Angela Portela e Eduardo Lopes, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 605, de 2013, conforme o Ofício nº
9, de 2013, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo no Senado Federal.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 10/2013 – GLDBAG
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao
Governo indica o Senador José Pimentel como titular
na Comissão Mista de exame da MP nº 592/2012, em
substituição ao Senador Wellington Dias, que passa
a compor a referida comissão como suplente. – Senador Wellington Dias, líder do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo.
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Ofício nº 6/2013 – GLDBAG

Brasília, 5 de fevereiro de 2013

Brasília, 5 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao
Governo indica o Senador José Pimentel como titular na Comissão Mista de exame da MP nº 593/2012,
em substituição ao Senador Delcídio do Amaral, que
passa a compor a referida comissão, como suplente.
– Senador Wellington Dias, líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 601/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares: Walter Pinheiro – José Pimentel – Humberto Costa – Lídice da Mata
Suplentes: Ana Rita – Vanessa Grazziotin – Acir
Gurgacz – Aníbal Diniz.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

Ofício nº 3/2013 – GLDBAG
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 597/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares: José Pimentel – Walter Pinheiro – Lídice da Mata – Ana Rita
Suplentes: Acir Gurgacz – Inácio Arruda – Aníbal
Diniz – Ângela Portela. – Senador Wellington Dias,
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 4/2013 – GLDBAG
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 599/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares: Walter Pinheiro – José Pimentel – Lídice da Mata – Acir Gurgacz
Suplentes: Ana Rita – Vanessa Graziottin – Ângela Portela – Eduardo Lopes.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 5/2013 – GLDBAG
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 600/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares: José Pimentel – Walter Pinheiro –
Wellington Dias – Antonio Carlos Valadares
Suplentes: Delcídio do Amaral – Ângela Portela
– Inácio Arruda – Acir Gurgacz.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

Ofício nº 7/2013 – GLDBAG
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 602/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares: Aníbal Diniz – Walter Pinheiro – José
Pimentel – Antonio Carlos Valadares
Suplentes: Ângela Portela – Acir Gurgacz – Ana
Rita – Vanessa Graziottin
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 8/2013 – GLDBAG
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 603/2013 os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares: Walter Pinheiro – José Pimentel – Humberto Costa – Lídice da Mata
Suplentes: Wellington Dias – Inácio Arruda – Ângela Portela – Ana Rita
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 9/2013 – GLDBAG
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 605/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares: Delcídio do Amaral – José Pimentel –
Walter Pinheiro – Antonio Carlos Valadares
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Suplentes: Acir Gurgacz – Vanessa Graziottin –
Ângela Portela – Eduardo Lopes
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência designa:
– a Senadora Kátia Abreu como membro
titular, para integrar as Comissões Mistas
destinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias nºs 582, 584, 589, 591, 593 e 595,
todas de 2012, conforme os Ofícios nºs 2,
3, 5, 6, 7 e 8 de 2013, da Liderança do PSD
no Senado Federal;
– a Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
586, de 2012, conforme o Ofício nº 4 de 2013,
da Liderança do PSD no Senado Federal;
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 2/2013 – GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 582, de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico meu
nome em substituição ao senador Marco Antônio Costa,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membro
titular, para compor a Comissão Mista que apreciará
à Medida Provisória nº 582, de 2012, em decorrência
de reassunção de mandato parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, líder do PSD.
Ofício nº 3/2013 – GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 584, de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico meu
nome em substituição ao senador Marco Antônio Costa,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membro
titular, para compor a Comissão Mista que apreciará
a Medida Provisória nº 584, de 2012, em decorrência
de reassunção de mandato parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, líder do PSDB.

Quinta-feira 7

95

01803

Ofício nº 5/2013 – GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão
Mista de apreciação da Medida Provisória nº 589, de
2012.
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico meu
nome em substituição ao senador Marco Antônio Costa,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membro
titular, para compor a Comissão Mista que apreciará
a Medida Provisória nº 589, de 2012, em decorrência
de reassunção de mandato parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, líder do PSD.
Ofício no 6/2013-GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória no 591, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico meu
nome em substituição ao senador Marco Antonio Costa,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membro
Titular, para compor a Comissão Mista que apreciará
a Medida Provisória no 591, de 2012, em decorrência
de reassunção de mandato parlamentar.
Respeitosamente, _ Senadora Kátia Abreu, Líder do PSD.
Ofício nº 7/2013-GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 593, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico meu
nome em substituição ao senador Marco Antônio Costa,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membro
titular, para compor a Comissão Mista que apreciará
a Medida Provisória nº 593, de 2012, em decorrência
de reassunção de mandato parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Líder do PSD.
Ofício nº 8/2013-GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 595, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico meu
nome em substituição ao senador Marco Antônio Costa,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membro

96

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

01804 Quinta-feira 7

titular, para compor a Comissão Mista que apreciará
a Medida Provisória nº 595, de 2012, em decorrência
de reassunção de mandato parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Líder do PSD.
Ofício nº 4/2013-GLPSD
Brasília, 4 de fevereiro de 2013
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 586, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico meu
nome em substituição ao senador Marco Antônio Costa,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membro
suplente, para compor a Comissão Mista que apreciará
a Medida Provisória nº 586, de 2012, em decorrência
de reassunção de mandato parlamentar.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência designa:
– o Deputado Jovair Arantes, como membro
suplente, em substituição ao Deputado Arnon
Bezerra, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 595, de 2012, conforme o Ofício nº 37, de
2013, da Liderança do PTB na Câmara dos
Deputados;
– o Deputado Jorge Corte Real, como membro
titular, em substituição aos Deputados Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 597, de 2012, conforme o Ofício nº 38, de
2013, da Liderança do PTB na Câmara dos
Deputados;
– o Deputado Jorge Corte Real, como membro
titular, em substituição aos Deputados Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 599, de 2012, conforme o Ofício nº 39, de
2013, da Liderança do PTB na Câmara dos
Deputados;
– a Deputada Magda Moffato, como membro
titular, em substituição aos Deputados Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 600, de 2012, conforme o Ofício nº 40, de
2013, da Liderança do PTB na Câmara dos
Deputados;
– o Deputado Alex Caziani, como membro
titular, em substituição aos Deputados Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista des-
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tinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 601, de 2012, conforme o Ofício nº 42, de
2013, da Liderança do PTB na Câmara dos
Deputados;
– o Deputado Alex Caziani, como membro titular, em substituição aos Deputados Jovair Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 602,
de 2012, conforme o Ofício nº 43, de 2013, da
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados;
– o Deputado José Augusto Maia, como membro titular, em substituição aos Deputados Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 603,
de 2013, conforme o Ofício nº 44, de 2013, da
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados;
– o Deputado Ronaldo Nogueira, como membro
titular, em substituição aos Deputados Jovair
Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 605, de 2013, conforme o Ofício nº 45, de
2013, da Liderança do PTB na Câmara dos
Deputados;
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os ofícios:
Of. nº 37/2013
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 595
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Jovair Arantes (PTB-GO), na qualidade de Suplente
e em substituição ao Senhor Deputado Arnon Bezerra
(PTB-CE) para a Comissão Mista sobre a Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012, que “Dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela União,
de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas por operadores portuários e dá
outras providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Of. nº 38/2013
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 597
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Jorge Corte Real (PTB-PE), na qualidade de Titular e
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em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
(PTB-GO) para a Comissão Mista sobre a Medida Provisória nº 597, de 26 de dezembro de 2012, que “Dá
nova redação ao § 5º do art. 3º da Lei nº 10.101, de
19 de dezembro de 2000, e dá outras providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.

2009, altera a Lei no 12.663, de 5 de junho de 2012, e
dá outras providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
líder do PTB.

Of. nº 39/2013

Assunto: Indicação para Medida Provisória no 601
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado
Alex Canziani (PTB-PR), na qualidade de Titular e
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
(PTB-GO), para a Comissão Mista sobre a Medida
Provisória no 601, de 28 de dezembro de 2012, que
“Altera as Leis no 12.546, de 25 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 pagamento 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 de base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, e dá outras providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.

Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 599
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Jorge Corte Real (PTB-PE), na qualidade de Titular
e em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB-GO) para a Comissão Mista sobre a Medida
Provisória nº 599, de 27 de dezembro de 2012, que
“Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
com o objetivo de compensar perdas de arrecadação
decorrentes da redução das alíquotas nas operações
e prestações interestaduais relativa ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá
outras providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Ofício no 40/2013
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória no 600
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Senhora Deputada
Magda Moffato (PTB-GO), na qualidade de Titular e
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
(PTB-GO), para a Comissão Mista sobre a Medida Provisória no 600, de 28 de dezembro de 2012 que “Altera
a Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011, a Medida Provisória no 581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste
– FDCO, constitui fonte adicional de recursos para
ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal, altera as Leis no 12.462, de 4 de agosto
de 2011, e no 8.399, de 7 de janeiro de 1992, altera a
Medida Provisória no 12.096, de 24 de novembro de

Ofício no 42/2013
Brasília, 5 de fevereiro de 2013

Of. nº 43/2013
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 602
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Alex Canziani (PTB – PR), na qualidade de titular e
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
(PTB – GO) para a Comissão Mista sobre a Medida
Provisória nº 602, de 28 de dezembro de 2012, que
“Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Centro Gestor e Operacional do
sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM, e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE, e dá outras providências”.

98

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

01806 Quinta-feira 7

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Of. no 44/2013
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória no 603
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
José Augusto Maia (PTB-PE), na qualidade de Titular
e em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
(PTB-GO) para a Comissão Mista sobre a Medida Provisória no 603, de 18 de janeiro de 2013, que “Altera a
Medida Provisória no 587, de 9 de novembro de 2012,
que autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de
valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata
a Lei no 10.420, de 10 de abril de 2002, amplia para o
ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que
trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004; e
estabelece medidas para aquisição de milho em grãos
para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos
pequenos criadores situados nos municípios da área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste _ SUDENE.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, _ Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Of. no 45/2012
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória no 605
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Ronaldo Nogueira (PTB-SE), na qualidade de Titular
e em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB-GO) para a Comissão Mista sobre a Medida
Provisória no 605, de 23 de janeiro de 2013, que “Altera a Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, na parte
em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético
e estabelece seus objetivos”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – 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 21, DE 2013
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime de prática do bullying virtual.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O Capítulo V do Título I da Parte Especial
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Bullying virtual
Art. 140-A. Intimidar, ameaçar, difamar ou injuriar alguém, por meio da prática de bullying
virtual, causando-lhe sofrimento psicológico e
constrangimento, mesmo que transitório:
Pena – detenção, de três meses a um ano e
multa.
§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se
bullying virtual a ação de violência emocional
por meio da propagação de mensagem humilhante ou constrangedora via correio eletrônico,
sítio da internet, redes sociais ou dispositivos
da telefonia móvel.
§ 2º Se o bullying virtual resulta em transtorno
mental permanente da vítima ou a leve a praticar ato de agressão física a si ou a terceiros:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa, além da pena correspondente à violência.
§ 3º Se a prática de bullying virtual utiliza elementos ofensivos referentes a:
condição de pessoa com deficiência ou pessoa idosa.
raça, cor, etnia, religião, opção sexual ou origem.
tiques motores, fônicos ou características pessoais comportamentais.
Pena – detenção de um a três anos, e multa.
§ 4º Se o autor do bullying virtual é criança
ou adolescente, observar-se-á as medidas
correcionais e socioeducativas de que tratam
o Capítulo IV do Título III da Lei nº 8.069 de
13 de julho de 1990.
............................... .........................................
Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo,
somente se procede mediante queixa, salvo no
caso de bullying virtual, previsto no art. 140-A,
e quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resultar lesão corporal.
........................................................................
...............................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a sua publicação.
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Justificação

PARTE GERAL

Os recursos da informática, hoje, permitem inúmeras possibilidades de comunicação em tempo real:
facilitam negócios, reduzem distâncias, transmitem informações e quebram barreiras antes intransponíveis.
Esses recursos, aliados às tecnologias dos aparelhos
celulares, trazem, sim, incontáveis e fantásticos benefícios do mundo virtual para a sociedade.
Em contrapartida, esse mundo virtual apresenta
uma multiplicidade de ferramentas da nova era digital,
que permitem a efetivação de ameaças, humilhações
e intimidações sem rostos. As redes sociais da internet, sítios de partilha de fotos, imagens de telemóvel,
entre outros, têm servido para os chamados “bullyies”
(pessoas que praticam o bullying) desvirtuarem rapidamente a realidade, expondo a intimidade e a reputação das pessoas.
De fato, na internet e no celular, as mensagens
com imagens e comentários depreciativos se alastram
rapidamente, tornando o bullying ainda mais perverso.
Ademais, o espaço virtual é ilimitado, o poder de agressão se amplia e a vítima se sente mais acuada. Também,
nesse tipo de agressão, o anonimato tende a aumentar
a crueldade dos comentários e das ameaças, e os efeitos tendem a ser extremamente graves. Muitas vezes, o
bullying afeta tão violentamente o estado psicológico da
vítima que resulta em transtornos irreversíveis, algumas
vezes causadores até mesmo de suicídio.
Nesse contexto, urge que esta Casa legislativa
tome a iniciativa de, na ausência de norma que defina
e criminalize a ação dos bullyies, colocar em discussão
e aprovar lei que ponha um fim nas indefinições legais
que estimulam esse tipo de conduta.
Por essa razão, conclamo os nobres Pares a
apoiarem a presente proposta que, seguramente, contribuirá para reverter situações de bullying que hoje
ameaçam milhares de brasileiros.
Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.

TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Anterioridade da Lei

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
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Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a
dignidade ou o decoro:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou
multa.
§ 1º – O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – quando o ofendido, de forma reprovável,
provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista
em outra injúria.
§ 2º – Se a injúria consiste em violência ou
vias de fato, que, por sua natureza ou pelo
meio empregado, se considerem aviltantes:
Pena – detenção, de três meses a um ano,
e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião,
origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: (Redação dada pela Lei
nº 10.741, de 2003)
Pena – reclusão de um a três anos e multa.
........................................................................
........................................................................
................................................................... .....
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral
à criança e ao adolescente.
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta
Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

100

01808 Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei,
aplica-se excepcionalmente este Estatuto às
pessoas entre dezoito e vinte e um anos de
idade.
..........................................................................
Capítulo IV
Das Medidas Sócio-Educativas
Seção I
Disposições Gerais
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente
as seguintes medidas:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional;
VII – qualquer uma das previstas no art. 101,
I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará
em conta a sua capacidade de cumpri-la, as
circunstâncias e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum,
será admitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença
ou deficiência mental receberão tratamento
individual e especializado, em local adequado
às suas condições.
Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos
arts. 99 e 100.
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos
incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de
provas suficientes da autoria e da materialidade da
infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.
Seção II
Da Advertência
Art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
Seção IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade
Art. 117. A prestação de serviços comunitários
consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse
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geral, por período não excedente a seis meses, junto
a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas
conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de
oito horas semanais, aos sábados, domingos
e feriados ou em dias úteis, de modo a não
prejudicar a freqüência à escola ou à jornada
normal de trabalho.
Seção V
Da Liberdade Assistida
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o
fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá
ser recomendada por entidade ou programa
de atendimento.
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer
tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o
Ministério Público e o defensor.
Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e
a supervisão da autoridade competente, a realização
dos seguintes encargos, entre outros:
I – promover socialmente o adolescente e sua
família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou
comunitário de auxílio e assistência social;
II – supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo,
inclusive, sua matrícula;
III – diligenciar no sentido da profissionalização
do adolescente e de sua inserção no mercado
de trabalho;
IV – apresentar relatório do caso.
Seção VI
Do Regime de Semi-liberdade
Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser
determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de
atividades externas, independentemente de autorização judicial.
§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possí-
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vel, ser utilizados os recursos existentes na
comunidade.
§ 2º A medida não comporta prazo determinado
aplicando-se, no que couber, as disposições
relativas à internação.
Seção VII
Da Internação
Art. 121. A internação constitui medida privativa
da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
§ 1º Será permitida a realização de atividades
externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial
em contrário.
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada,
mediante decisão fundamentada, no máximo
a cada seis meses.
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo
de internação excederá a três anos.
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado,
colocado em regime de semi-liberdade ou de
liberdade assistida.
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e
um anos de idade.
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação
será precedida de autorização judicial, ouvido
o Ministério Público.
§ 7º A determinação judicial mencionada no §
1o poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.594,
de 2012) (Vide)
Art. 122. A medida de internação só poderá ser
aplicada quando:
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II – por reiteração no cometimento de outras
infrações graves;
III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a
3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a
internação, havendo outra medida adequada.
Art. 123. A internação deverá ser cumprida em
entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa
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separação por critérios de idade, compleição física e
gravidade da infração.
Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias
atividades pedagógicas.
Art. 124. São direitos do adolescente privado de
liberdade, entre outros, os seguintes:
I – entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;
II – peticionar diretamente a qualquer autoridade;
III – avistar-se reservadamente com seu defensor;
IV – ser informado de sua situação processual,
sempre que solicitada;
V – ser tratado com respeito e dignidade;
VI – permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio
de seus pais ou responsável;
VII – receber visitas, ao menos, semanalmente;
VIII – corresponder-se com seus familiares e
amigos;
IX – ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
X – habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
XI – receber escolarização e profissionalização;
XII – realizar atividades culturais, esportivas
e de lazer:
XIII – ter acesso aos meios de comunicação
social;
XIV – receber assistência religiosa, segundo
a sua crença, e desde que assim o deseje;
XV – manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los,
recebendo comprovante daqueles porventura
depositados em poder da entidade;
XVI – receber, quando de sua desinternação,
os documentos pessoais indispensáveis à vida
em sociedade.
§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender
temporariamente a visita, inclusive de pais ou
responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses
do adolescente.
Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar
as medidas adequadas de contenção e segurança.
(À Comissão destinada a proferir parecer sobre o PLS Nº 236/2012. Retificação)
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 1.776, de
2012, do Procurador-Geral da República, encaminhando cópia da decisão do Conselho Nacional do Ministério
Público, que decidiu pela aprovação dos projetos de
lei que aumentam os gastos com pessoal e encargos
sociais do Ministério Público da União.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício/PGR/GAB/nº 1.776
Brasília, 18 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência cópia da decisão
do Conselho Nacional do Ministério Público, na 12ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 11-12-2012, que, à
unanimidade, decidiu pela aprovação dos projetos de
lei que aumentam os gastos com pessoal e encargos
sociais do Ministério Público da União.
Atenciosamente, – Roberto Monteiro Gurgel
Santos, Procurador-Geral da República.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O expediente será juntado ao processado do
Projeto de Lei da Câmara nº 124, de 2012.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão, lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã,
às 14 horas, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 585, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP);
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e Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF),
favorável à Medida Provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2012,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 4-2-2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 8-12-2012)
Prazo final prorrogado: 2-4-2013
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único
do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.718, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador José Pimentel), que
aprova a Programação Monetária para o 4º
trimestre de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 11 minutos).
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ATA DA 4ª SESSÃO, DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
EM 7 DE FEVEREIRO DE 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana e da Srª Vanessa Grazziotin.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 16 horas e 33 minutos)

É o seguinte o Registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução do Senado nº 79,
de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza o Estado do Paraná a contratar operação de
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crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até trezentos e cinquenta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América.
Ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 1-Plen.
A matéria volta à Comissão de Assuntos Econô�
micos para exame da emenda.
É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
os Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao terceiro
quadrimestre de 2012, dos seguintes Órgãos:
– Governo Federal: Mensagem nº 11, de 2013CN (nº 19/2013, na origem);
– Supremo Tribunal Federal: Mensagem nº 12,
de 2013-CN (nº 02/2013, na origem);
– Senado Federal: Ofício nº 1/2013-CN (Ato
do Presidente nº 1/2013, na origem);
– Ministério Público da União, Ministério Pú�
blico do Distrito Federal e Territórios e Con�
selho Nacional do Ministério Público: Ofício
nº 2, de 2013-CN (nº 63/2013-PGR/GAB e nº
2/2013-PRESI-CNMP, na origem);
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2013
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– Conselho Nacional de Justiça: Ofício nº 3,
de 2013-CN (nº 11/2013, na origem);
– Câmara dos Deputados: Ofício nº 4, de
2013-CN (153/2013, na origem);
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios: Ofício nº 5, de 2013-CN (nº
02.113/2013, na origem);
– Conselho da Justiça Federal: Ofício nº 6, de
2013-CN (nº 0494/2013, na origem);
– Tribunal Superior do Trabalho: Ofício nº 7,
de 2013-CN (46/2013, na origem);
– Tribunal Superior Eleitoral: Ofício nº 8, de
2013-CN (nº 398/2013, na origem); e
– Tribunal de Contas da União: Aviso nº 4, de
2013-CN (nº 47/2013, na origem).
São os seguintes os Relatórios:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – As matérias vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação das matérias:
Leitura: 7-2-2013
até 12/2 prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;
até 27/2 prazo para apresentação de relatório;
até 6/3 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 13/3 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encami�
nhamento do parecer da CMO à Mesa do
Congresso Nacional.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 8 de fevereiro do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Depu�
tados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional
os seguintes ofícios:
– Ofício PRE/CDCOI nº 002/2013, referente ao
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre
de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região;
– Ofício nº 27/2013/GP, referente ao Rela�
tório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre
de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho
da 19ª Região;
– Ofício SCI N.º 002/2013, referente ao Re�
latório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre
de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho da
20ª Região;
– Ofício 1220701 – CONIN/NAUDI, referente
ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadri�
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mestre de 2012, do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região;
– Ofício TRT-GP Nº 027/2013, referente ao
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimes�
tre de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região;
– Ofício TRT-GP nº 090/2013, referente ao
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimes�
tre de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho
da 6ª Região;
– Ofício nº 84/2013/SGP, referente ao Re�
latório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre
de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho da
11ª Região;
– Ofício Nº 034/2013, referente ao Relatório
de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012,
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte;
São os seguintes os Ofícios:
Ofício PRE/CDCOI nº 2/2013
Brasília, 31 de janeiro de 2013

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Senador,
Tem o presente a finalidade de encaminhar a
essa d. Comissão, em atendimento ao disposto no
art. 118 da Lei nº 12.465/2011 (LDO 2012), o relató�
rio de Gestão Fiscal do Tribunal Regional do Traba�
lho da 10ª Região, alusivo ao período janeiro/2012 a
dezembro/2012.
Respeitosamente, – Elaine Machado Vasconcelos Desembargadora do Trabalho, Presidente do
TRT da 10ª Região.
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Ofício nº 27/2013/GP
Brasília, 30 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal do TRT da 19ª
Região.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao estabelecido na Lei Comple�
mentar nº 101/2000, encaminho a Vossa Excelência o
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Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal Regional do
Trabalho da 19ª Região, referente ao terceiro quadri�
mestre de 2012, compreendendo o período de janeiro
a dezembro de 2012, o qual foi publicado no Diário
Oficial da União – Seção I, em 30-1-2013, pgs. 142
e 143, conforme cópia anexa.
Atenciosamente, – Severino Rodrigues dos
Santos, Desembargador Presidente do Tribunal Re�
gional do Trabalho da 19ª Região.
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Ofício SCI nº 2/2013
Aracaju, 30 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto ao art. 118 da Lei
nº 12.465 (LDO 2012), de 12-8-2011, encaminhamos
a V. Exª, cópia da publicação do Relatório de Gestão
Fiscal, relativo ao 3º quadrimestre do exercício 2012,
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publicado no Diário Oficial da União nº 21 – Seção
I, edição de 30-1-2013, páginas 143/144, conforme
disposto no artigo 55 da Lei Complementar nº 101,
de 4-5-2000.
Por oportuno, informamos a V. Exª, que dispo�
nibilizamos no nosso Site: www.trt20.jus.br, no item
“Contas Públicas”, o presente Relatório.
Atenciosamente,– Marcus Vinícius Reis de
Alcântara,Secretário de Controle Interno TRT da 20ª
Região.
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Ofício nº 1220701 – CONIN/NAUDI
Porto Alegre, 25 de janeiro de 2013
Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de
Gestão Fiscal da Justiça Federal de 1º e 2º Graus
da 4ª Região, referente ao 3º quadrimestre de 2012,
conforme determina o art. 118 da Lei nº 12.465, de
12-8-2011, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o
exercício de 2012.
Documento assinado eletronicamente por Mar�
ga Inge Barth Tessler, Presidente, em 20-1-2013, às
14:50, conforme art. 1º, III, b, da Lei nº 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida
no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php
informando o código verificador 1220701 e o código
CRC CEF0F7A4.
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RESOLUÇÃO Nº 17, DE 22 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre a aprovação e publicação do
Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 4ª Região, referente
ao 3º quadrimestre de 2012.
A Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
tendo em vista o constante no processo Administrativo
nº 12.1.000000552-0, ad referendum do Conselho de
Administração, 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 re�
ferente ao 3º quadrimestre do exercício de 2012, na
forma dos anexos, bem como autorizar sua publica�
ção e disponibilização por meio da internet, consoante
previsto no art. 55, § 2º, da referida lei.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação. – Marga Inge Barth Tessler, Presi�
dente.
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Ofício TRT-GP nº 27/2013
Natal, 25 de janeiro de 2013
Referência: Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – 3º
Quadrimestre 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos e
para fins do disposto no art. 118, da Lei nº 12.465/2011
(LDO 2012), cópia do Relatório de Gestão Fiscal rela�
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tivo ao período de janeiro a dezembro 2012, elaborado
por este Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.
Informo ainda, que a Administração deste Regio�
nal está providenciando a publicação do mencionado
Relatório, na forma prevista no § 2º do art. 55 da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilida�
de Fiscal), inclusive por meio eletrônico (site WWW.
trt21.jus.br).
Respeitosamente, – José Rêgo Júnior, Desem�
bargador Presidente.
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Ofício TRT nº 90/2013
Recife, 29 de janeiro de 2013
Assunto: Encaminhamento do Relatório de Gestão
Fiscal relativo ao terceiro quadrimestre de 2012.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 118 da Lei
nº 12.465/2011, LDO de 2012, encaminho a Vossa
Excelência o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal
Regional do Trabalho da Sexta Região, referente ao
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terceiro quadrimestre de 2012 (período de janeiro de
2012 a dezembro de 2012).
O aludido relatório foi publicado no Diário Oficial
da União do dia 28 de janeiro de 2013, seção I, pági�
nas 124 a 126.
Saliento, por fim, que o relatório foi encaminhado,
eletronicamente, para o endereço cmo@camara.leg.br.
Respeitosamente, – André Genn de Assunção Barros, Desembargador Presidente do TRT da
6ª Região.
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Ofício nº 84/2013/SGP
Manaus, 29 de janeiro de 2013
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O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
11ª Região, Desembargador do Trabalho David Alves

Assunto: Relatório de gestão fiscal

de Mello Júnior, no uso de suas atribuições legais e

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o relatório de
gestão fiscal relativo ao 3º quadrimestre do ano de
2012, em atendimento ao disposto no art. 118 da lei
nº 12.465/2011 (LDO 2012).
Atenciosamente, – David Alves de Mello
Júnior,Desembargador do Trabalho, Presidente do
TRT da 11ª Região.

regimentais, e com base no art. 55, inciso I, alínea a,

PORTARIA Nº 153/2013/SGP
Manaus, 28 de Janeiro de 2013
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal
referente ao 3º Quadrimestre de 2012 (janeiro a dezembro de 2012).

da Lei Complementar nº 101/2000.
Resolve:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão
Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2012 (ja�
neiro a dezembro de 2012), nos termos do anexo
desta Portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – David Alves Mello Júnior, Desembar�
gador do Trabalho, Presidente do TRT da 11ª Região.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESIDÊNCIA
Ofício nº 34/2013-GP
Natal, 30 de janeiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, e tendo em vista os termos
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
que trata das normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, encaminho
a Vossa Excelência cópia do Relatório de Gestão Fis�
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cal deste Tribunal referente ao terceiro quadrimestre
de 2012, publicado em 28 de janeiro de 2013 no Diário
Oficial da União, à Seção I, fls. 121/122.
Por oportuno, informo que o aludido Relatório
encontra-se publicado na página eletrônica deste Tri�
bunal, cujo endereço é WWW.tre-rn.gov.br, bem como,
que foi encaminhado para publicação no Diário da
Justiça Eletrônico – DJE de amanhã (Edição nº 1108,
de 30-1-2013).
No ensejo, apresento votos de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Desembargador João Rebouças, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 8 de fevereiro corrente.
Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa, nos termos dos Ofícios nºs
12 e 13, de 2013, da Liderança do PSD, os Senadores:
– Kátia Abreu, como titular, nas Comissões de
Assuntos Econômicos; de Educação, Cultura e
Esporte; e de Agricultura e Reforma Agrária; e,
como suplente, nas Comissões de Meio Am�
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle; de Relações Exteriores e Defesa
Nacional; de Constituição, Justiça e Cidadania;
e de Serviços de Infraestrutura;
– Randolfe Rodrigues, como titular, na Comis�
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle; e, como suplente,
nas Comissões de Assuntos Econômicos, e
de Educação, Cultura e Esporte; e
– Sérgio Petecão, como titular, nas Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Ser�
viços de Infraestrutura; e, como suplente, nas
Comissões de Agricultura e Reforma Agrária;
e Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 12/2013-GLPSD
Brasília, 6 de fevereiro de 2013
Ref: Vagas em comissões permanentes compartilha�
das entre o PSD e PSOL
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, informo a
composição das vagas em comissões permanentes
compartilhadas entre os Senadores do PSD e PSOL:
Senadora Kátia Abreu
Titular nas Comissões: Comissão de Assun�
tos Econômicos – CAE;
Comissão de Educação, Cultura e Esporte
– CE.
Suplente nas Comissões: Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza�
ção e Controle – CMA; Comissão de Relações
Exteriores, Defesa e Defesa Nacional – CRE.
Senador Randolfe Rodrigues
Titular nas Comissões: Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza�
ção e Controle – CMA.
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Suplente nas Comissões: Comissão de As�
suntos Econômicos – CAE; Comissão de Edu�
cação, Cultura e Esporte – CE.
Atenciosamente, – Kátia Abreu, Líder do PSD.
– Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL.
Ofício nº 13/2013-GLPSD
Brasília, 6 de fevereiro de 2013
Ref: Designação de parlamentar para ocupar as vagas
destinadas ao PSD nas Comissões Permanentes do
Senado Federal
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os
Senadores mencionados a seguir para ocuparem as
vagas destinadas ao PSD nas Comissões no Senado
Federal, conforme descrito a seguir:
Senadora Kátia Abreu
Titular nas Comissões: Comissão de Assun�
tos Econômicos – CAE; Comissão de Educa�
ção, Cultura e Esporte – CE; Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária – CRA.
Suplente nas Comissões: Comissão de Cons�
tituição, Justiça e Cidadania – CCJ; Serviços
de Serviços de Infraestrutura – CI;
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con�
sumidor e Fiscalização e Controle – CMA.
Senador Sérgio Petecão
Titular nas Comissões: Comissão de Cons�
tituição, Justiça e Cidadania – CCJ; Serviços
de Serviços de Infraestrutura – CI;
Suplente nas Comissões: Comissão de Agri�
cultura e Reforma Agrária – CRA; Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática – CCT.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Lí�
der do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Eduardo Lopes
para integrar, como suplente, a Comissão de Assuntos
Econômicos, em substituição ao Senador Wellington
Dias, nos termos do Ofício nº 12, de 2013, da Lide�
rança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 12/2013 – GLDBAG
Brasília, 6 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Edu�
ardo Lopes como membro suplente na Comissão de
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Assuntos Econômicos – CAE, em substituição ao Se�
nador Wellington Dias, em vaga destinada ao Bloco de
Apoio ao Governo. – Senador Wellington Dias, Líder
do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa o Senador Lindbergh Farias,
como membro titular, em substituição ao Senador Acir
Gurgacz, e os Senadores Delcídio do Amaral e Acir
Gurgacz, como membros suplentes, em substituição
às Senadoras Ana Rita e Angela Portela, respectiva�
mente, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 599, de 2012,
conforme o Ofício nº 013, de 2013, da Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 13/2013 – GLDBAG
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Lin�
dbergh Farias para compor como titular, a Comissão
Mista de exame da MP nº 599/2012, em substituição
ao Senador Acir Gurgacz, que passa a compor a re�
ferida Comissão, como suplente, substituindo, assim,
a Senadora Ângela Portela.
Indico, ainda, para compor a mesma comissão,
como suplente, o Senador Delcídio do Amaral, em subs�
tituição à Senadora Ana Rita. – Senador Wellington
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 13/2013-BLUFOR
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi�
car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador
Fernando Collor para integrar, como membro Titular, a
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle – CMA.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB – PR – PSC – PPL.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 14/2013-BLUFOR
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente„
Com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a
Vossa Excelência a fim de sugerir que as Reuniões da
Comissão de Serviços de Infraestrutura –CI – do Se�
nado Federal passem a ocorrer nas quartas-feiras de
cada semana, ainda pela manhã, ao invés das quintas�
-feiras, o que contribuirá para uma maior eficiência e
participação nos trabalhos legislativos realizados nas
Comissões Permanentes desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB – PR – PSC – PPL.
Of. nº 15/2013-BLUFOR
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a
Vossa Excelência a fim de sugerir que as Reuniões
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co�
municação e Informática – CCT – do Senado Federal
passem a ocorrer nas quintas-feiras de cada semana,
ainda pela manhã, ao invés das quartas-feiras, o que
contribuirá para uma maior eficiência e participação
nos trabalhos legislativos realizados nas Comissões
Permanentes desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB – PR – PSC – PPL.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Os Ofícios que acabam de ser lidos vão às Comis�
sões competentes, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica que os Senadores Cás�
sio Cunha Lima e Cyro Miranda deixam de integrar,
como suplentes, a Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, nos termos do Ofício nº 17,
de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 17/13-GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exª o des�
ligamento dos Senadores Cássio Cunha Lima e Cyro
Miranda dos cargos de suplentes da Comissão de Di�
reitos Humanos e Legislação Participativa, nas vagas
destinadas ao PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 5, de 2013
(nº 50/2013, na origem), do Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando o relatório com as caracte�
rísticas das operações de crédito analisadas no âm�
bito daquela Pasta, no mês de dezembro de 2012, a
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí�
quida dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Aviso nº 5, de 2013, vai à Comissão de As�
suntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 23, DE 2013
Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, para determinar que a avaliação da
aptidão de pessoa com deficiência aprovada
em concurso para exercício de cargo ou de
emprego público seja feita durante o estágio
probatório.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.112, de 11 de dezem�
bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ............................................................
........................................................................
§ 4º Com relação ao disposto no § 2º deste
artigo, a avaliação de aptidão da pessoa com
deficiência aprovada em concurso para o exer�
cício de cargo ou de emprego público deverá
ser feita durante o estágio probatório, sendo
inadmissível, para esse fim, qualquer presun�
ção de incompatibilidade.
§ 5º A exoneração de pessoa com deficiência
por incompatibilidade entre a sua deficiência
e o cargo ou emprego público que ocupa so�
mente será admissível caso seja comprovada
a total inviabilidade de aproveitamento dessa
pessoa em atividade, função ou lotação espe�
cíficas na sua carreira.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justificação
Persiste o preconceito de que determinadas car�
reiras públicas não admitem o ingresso de pessoas
com deficiência. Parte-se da premissa de que
as limitações da pessoa com deficiência, quais�
quer que sejam, não permitirão o pleno desempenho
de todas as funções na sua carreira, sem considerar
as várias adaptações e ajudas possíveis ou o aprovei�
tamento dessas pessoas em atividades que em nada
são afetadas pela sua condição.
O exemplo mais corriqueiro nesse sentido é o da
atividade policial. Muitas pessoas consideram que a
pessoa com deficiência não poderá participar de ope�
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rações ostensivas, ignorando todo o trabalho de coleta
e análise de informações, realização de perícias ou
a condução de inquéritos. É fácil constatar, com um
mínimo de esforço e boa-fé, que nem toda limitação
impede plenamente o exercício de qualquer atividade,
sobretudo com os inúmeros recursos que existem para
suavizar ou eliminar as barreiras enfrentadas pelas
pessoas com deficiência.
É injusta e ilegal a presunção de incompatibili�
dade entre as atribuições dos cargos e quaisquer de�
ficiências, especialmente se considerarmos que essa
avaliação pode ser feita durante o estágio probatório
do candidato já aprovado em concurso público, confor�
me já dispõe, inclusive, o Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999. Afinal, é para averiguar aptidões
que existe o estágio probatório.
Nosso objetivo, com esta proposição, é aprimorar
a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para es�
clarecer que a avaliação da aptidão para exercício do
cargo ou emprego público será feita durante o estágio
probatório, sendo inadmissível a presunção de incom�
patibilidade entre a carreira em questão e a deficiên�
cia. A proposição também prevê que a exoneração do
servidor com deficiência somente será admissível na
hipótese de incompatibilidade total, desde que compro�
vada a inviabilidade de aproveitamento dessa pessoa
em atividade, função ou lotação específicas dentro de
seu cargo ou emprego, admitindo-se, por exemplo, que
um servidor com deficiência de locomoção possa de�
sempenhar atividades administrativas e intelectuais,
compatíveis com suas limitações físicas.
Ao fixar esses comandos na Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, que é referência para a disciplina
do serviço público e dos concursos públicos no Brasil,
pretendemos eliminar mais esse foco de preconceito
que impede o pleno exercício da cidadania pelas pes�
soas com deficiência. Com isso, ganhará toda a socie�
dade, pois pessoas com deficiência talentosas e aptas
a trabalhar não serão mais previamente excluídas do
serviço público pelo simples preconceito.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das funda�
ções públicas federais.
PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI Nº 8.112,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, DETERMINADA
PELO ART. 13 DA LEI Nº 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
TÍTULO II
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição
Capítulo I
Do Provimento
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5o São requisitos básicos para investidura
em cargo público:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e
eleitorais;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exer�
cício do cargo;
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental.
§ 1o As atribuições do cargo podem justificar a
exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2o Às pessoas portadoras de deficiência é as�
segurado o direito de se inscrever em concurso públi�
co para provimento de cargo cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadoras;
para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por
cento) das vagas oferecidas no concurso.
§ 3o As universidades e instituições de pesquisa
científica e tecnológica federais poderão prover seus
cargos com professores, técnicos e cientistas estran�
geiros, de acordo com as normas e os procedimentos
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.515, de 20.11.97)
DECRETO
Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999
Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de
1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integra�
ção da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as
normas de proteção, e dá outras providências.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa e; de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 24, DE 2013
Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, Código de Defesa
do Consumidor, para dispor sobre a suspensão temporária do fornecimento de ser-
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viço de prestação continuada ou de serviço
contratado por período de tempo definido,
a pedido do consumidor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
39-A e 39-B:
“Art. 39-A. O fornecedor de serviço de pres�
tação continuada deverá proceder à suspen�
são do fornecimento de serviço a pedido do
consumidor adimplente, desde que solicitada,
uma única vez, a cada período de seis meses,
pelo prazo mínimo de sete dias e máximo de
cento e vinte dias.
§ 1º É vedada a cobrança de quantia, a qual�
quer título, na hipótese da suspensão prevista
neste artigo.
§ 2º O consumidor poderá solicitar, a qualquer
tempo, o restabelecimento do serviço presta�
do, sendo vedada qualquer cobrança para o
exercício desse direito.
§ 3º O fornecedor deverá, no prazo de vinte e
quatro horas, atender a pedido de suspensão ou
de restabelecimento a que se refere este artigo.
Art. 39-B. O fornecedor de serviço contratado
por período de tempo definido deverá proce�
der à suspensão do fornecimento de serviço a
pedido do consumidor adimplente, pelo prazo
mínimo de quinze dias e máximo de trinta dias.
§ 1º O período de suspensão do fornecimento
será acrescentado ao prazo final do contrato.
§ 2º É vedada a cobrança de quantia, a qual�
quer título, na hipótese da suspensão prevista
neste artigo.
§ 3º O consumidor poderá solicitar, a qualquer
tempo, o restabelecimento do serviço presta�
do, sendo vedada qualquer cobrança para o
exercício desse direito.
§ 4º O fornecedor deverá, no prazo de vinte e
quatro horas, atender a pedido de suspensão ou
de restabelecimento a que se refere este artigo.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O objetivo desta proposição é possibilitar ao con�
sumidor a suspensão temporária do fornecimento de
serviços de prestação continuada, quando por ele so�
licitada, durante o seu período de férias ou por qual�
quer outra razão.
Assim sendo, o consumidor de serviços com pa�
gamento mensal – tais como televisão por assinatura,
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telefonia, energia elétrica, água e outros – poderá re�
querer a suspensão do fornecimento por período de
sete a cento e vinte dias, que resulta na consequente
redução do valor cobrado.
Dessa maneira, o consumidor adimplente poderá
desembolsar quantia proporcional ao período de efetiva
prestação do serviço e, por conseguinte, beneficiar�
-se da economia de gastos decorrente da suspensão
temporária do fornecimento do serviço.
Da mesma forma, este projeto de lei assegura
ao contratante da prestação de serviços de academias
de dança ou de ginástica, bem como ao contratante
da prestação de serviços de assinatura de revistas e
jornais, a suspensão temporária desses serviços, re�
vertendo esse tempo de interrupção na prorrogação
do contrato por igual período, cujo prazo mínimo é de
quinze dias e máximo de trinta dias.
Atualmente, é admitida, a pedido do consumidor,
a suspensão temporária do fornecimento dos serviços
de telefonia fixa e móvel e de televisão por assinatura,
regulados pela Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL). No entanto, o prazo mínimo de suspensão
definido pela referida Agência é de trinta dias, enquanto
que o proposto é de sete.
O prazo atual de trinta dias – estipulado para os
serviços de telecomunicações – deixa de beneficiar
uma grande parcela dos consumidores, pois muitos
deles não se ausentam de suas casas por um perío�
do tão longo. Por esse motivo, propomos a redução do
prazo mínimo de suspensão de trinta para sete dias.
No tocante ao serviço de abastecimento de água,
algumas empresas permitem a suspensão temporária
do seu fornecimento em imóvel ocupado, mediante a co�
brança de tarifas de desligamento e de religação desse
serviço e de tarifa mínima mensal durante o período de
interrupção. No caso da energia elétrica, o desligamento
e a religação são procedimentos gratuitos. Observe-se,
ainda, que os prazos para o desligamento e a religação
dos serviços de água e de energia elétrica são longos, o
que causa transtornos ao consumidor e, muitas vezes,
inviabiliza a suspensão temporária desses serviços.
Entendemos que a matéria deve ser tratada no
Capítulo V do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
que aborda as práticas comerciais, mais precisamente,
na Seção IV, que cuida das práticas abusivas. Desse
modo, propomos o acréscimo dos arts. 39-A e 39-B à
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, a fim de que
seja assegurado ao consumidor adimplente o direito de
solicitar a suspensão temporária do fornecimento de
serviços de telefonia, televisão por assinatura, água,
energia elétrica, academias de dança ou de ginástica,
assinatura de jornais ou revistas etc, com a consequen�
te redução do valor da fatura.
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Este projeto de lei está conforme com os obje�
tivos e princípios da Política Nacional das Relações
de Consumo, em especial a harmonia das relações
de consumo, o atendimento das necessidades dos
consumidores, a proteção dos seus interesses eco�
nômicos e o reconhecimento da sua vulnerabilidade
no mercado de consumo.
É de realçar que esta proposta não contempla
os contratos de prestação de serviços educacionais,
pois estes são regulados pela Lei nº 9.870, de 23 de
novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das
anuidades escolares e dá outras providências.
Pelos motivos expostos, conclamamos os ilustres
Pares para a aprovação desta proposição que, indubita�
velmente, aprimora o Código de Defesa do Consumidor.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Con�
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
I – condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
II – recusar atendimento às demandas dos con�
sumidores, na exata medida de suas disponibilidades
de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos
e costumes;
III – enviar ou entregar ao consumidor, sem so�
licitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qual�
quer serviço;
IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, co�
nhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços;
V – exigir do consumidor vantagem manifesta�
mente excessiva;
VI – executar serviços sem a prévia elaboração
de orçamento e autorização expressa do consumidor,
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores en�
tre as partes;
VII – repassar informação depreciativa, referen�
te a ato praticado pelo consumidor no exercício de
seus direitos;
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço em desacordo com as normas expe�
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didas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas
específicas não existirem, pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Conmetro);
IX – deixar de estipular prazo para o cumprimen�
to de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo
inicial a seu exclusivo critério;
IX – recusar a venda de bens ou a prestação de
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de
intermediação regulados em leis especiais; (Redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
X – (Vetado).
X – elevar sem justa causa o preço de produtos
ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
XI – Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67,
de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando
da converão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999
XII – deixar de estipular prazo para o cumpri�
mento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu
termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei
nº 9.008, de 21.3.1995)
XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diver�
so do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído
pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)
Parágrafo único. Os serviços prestados e os pro�
dutos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipó�
tese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras
grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
(À CMA, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria
de solicitar minha inscrição no período de comunica�
ção inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Será providenciado o registro da Senadora Va�
nessa para uma comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Da mes�
ma forma, peço a V. Exª a minha inscrição para uma
comunicação inadiável. Sou a segunda.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Ana Amélia, segunda inscrita para
uma comunicação inadiável.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Gostaria também de me inscrever para uma comuni�
cação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não.
O terceiro inscrito – e aí se encerram as possibili�
dades de comunicação inadiável – é o Senador Suplicy.
O primeiro orador inscrito é o Senador João Al�
berto Capiberibe, que não está presente; o segundo
é o Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Seguimos com a lista.
O terceiro é o Senador Sérgio Souza, presente,
como orador inscrito.
Por gentileza, tempo regimental de dez minutos,
Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro�
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e
senhores, e���������������������������������������
m 14/06/2011, tomei posse no Senado Fe�
deral em decorrência do afastamento da então Senadora
Gleisi Hoffmann para assumir o cargo de Ministra Chefe
da Casa Civil da Presidência da República.
Em meu discurso de posse, naquele mesmo dia,
afirmei que, como advogado, não poderia deixar de
antecipar que estaria atento para agilizar, no que fos�
se possível, a tramitação, no Congresso Nacional, da
proposta de emenda à Constituição que cria o Tribunal
Regional Federal da 6ª Região no meu Estado, o Paraná.
Desde então, tenho trabalhado, de forma incan�
sável, na busca desse objetivo.
E por que criarmos um Tribunal Regional Federal?
Afinal, para que servem os TRFs, como são popular�
mente chamados, e qual é a importância de criarmos
esses tribunais no Brasil todo?
Atualmente existem apenas cinco tribunais regio�
nais federais no Brasil: um tribunal no Sul; um tribunal
no Centro-Oeste, sediado aqui em Brasília; um tribu�
nal no Sudeste, no Estado de São Paulo, que também
abrange o Mato Grosso do Sul; um tribunal no Rio de
Janeiro, que também engloba o Espírito Santo; e um
tribunal no Nordeste.
Há necessidade de criarmos pelo menos mais
quatro tribunais regionais federais no Brasil para des�
centralizar a aplicação da justiça, para dar a celerida�
de necessária àqueles que buscam a Justiça pelos
seus direitos, principalmente no que diz respeito às
pessoas menos abastadas. É um tribunal federal. E
vou explicar o porquê.
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Os tribunais regionais federais têm por base jul�
gar processos de natureza federal. Oitenta por cento
dos processos que tramitam nos TRFs são de nature�
za previdenciária, ou seja, da aposentadoria do cida�
dão. Por exemplo, qualquer cidadão que tiver ou teve
o seu direito ou postulação de aposentadoria negada
na instância administrativa recorre à Justiça Federal.
Mantida a decisão em primeiro grau, ele tem de recor�
rer ao segundo grau de jurisdição, e o segundo grau é
o tribunal regional federal.
A depender do local onde vive, o interessado tem
que vir a Brasília! Imaginem o cidadão, que depende de
sua aposentadoria, ter que pagar o traslado, meu caro Pre�
sidente Senador Jorge Viana, lá da capital do seu Estado
– Rio Branco, no Acre – para vir a Brasília; o advogado
para fazer a distribuição de um memorial, conversar com
um desembargador relator ou fazer uma sustentação oral.
Catorze estados envolvem o TRF 1 – bem lem�
brado pelo Sr. Presidente. Se nós olharmos o mapa,
mais ou menos 80% do Território Nacional está den�
tro do TRF 1.
Então, Srªs e Srs. Senadores, nós temos que,
cada vez mais, buscar a implantação desses tribu�
nais para que a causa dos cidadãos, que é a garantia
da aposentadoria, seja de fato atendida na plenitude,
porque um tribunal de 2º grau analisa ou reexamina
mérito; ele não é uma instância final, ele é uma instân�
cia intermediária, que vai reexaminar as provas; é por
onde se criam as jurisprudências que às vezes podem
abranger uma região completa.
Eu concedo um aparte à Senadora Vanessa Gra�
zziotin, nobre representante do Estado do Amazonas.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Que, como V. Exª, tem buscado muito e lutado muito
para que conquistemos o desdobramento do Tribunal
Regional Federal, principalmente da 1ª Região, e, a
partir daí, possamos ter os nossos tribunais. De fato,
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, como V. Exª
diz, tem um abrangência enorme, que vai de seu Es�
tado, o Paraná, até o meu Amazonas, passando por
todos os Estados da Região Norte e alguns da Região
Nordeste, o que tem feito, de fato, o direito do cidadão
ficar prejudicado. Muitas vezes, quando levantamos
essa bandeira, Senador Sérgio, paira certa confusão:
“Mas criar mais um tribunal? Criar mais cargos? Au�
mentar os custos da burocracia brasileira?” Não é isso,
porque quem perde com a falta de estrutura e com a
abrangência desse tribunal não são os magistrados,
não somos nós: são os cidadãos brasileiros, as cidadãs
brasileiras, como V. Exª acabou de dizer.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – E
os mais simples.
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A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
Perfeitamente: os mais simples, aqueles que precisam
da justiça! Então, eu quero apenas cumprimentá-lo,
Senador Sérgio, pois V. Exª, desde que aqui chegou,
tem sido um dos parlamentares que mais tem falado
nesse assunto, que mais tem dedicado o seu mandato
na luta pela criação do Tribunal Regional do Estado do
Paraná, assim como eu procuro fazer em relação ao
meu Estado do Amazonas. E, este ano de 2013, tanto
V. Exª, por sua sugestão, como eu e outros parlamen�
tares estamos dispostos a fazer um grande movimento
nacional. Assim o faremos, porque vamos convencer o
Governo Federal, a Presidenta Dilma, da importância
da criação desses novos tribunais regionais. Parabéns
pelo pronunciamento, Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Muito obrigado, Senadora Vanessa.
É certo que, quanto aos processos, no caso do Tri�
bunal Regional Federal, a maioria deles são processos
eletrônicos; o seu protocolo vem, na maioria das vezes,
de forma eletrônica, até chegar em Brasília. Mas, como
disse, a presença de um advogado é essencial no dia
a dia do acompanhamento do processo para que este
venha a lograr êxito em favor daquele que defende.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, é o Estado
que tem como sede o TRF da 4ª Região. Um cidadão
que mora no Paraná, nas cidades de Toledo, de Curi�
tiba, de Cascavel, de Londrina, no interior do Estado
ou na capital do Estado, deve ir a Porto Alegre. Olhe o
tamanho do custo que ele tem que desembolsar para
ver a sua pretensão bem assistida.
Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de garantir um
direito básico ao cidadão, que é o acesso à Justiça.
Por isso, desde que cheguei ao Senado, iniciei
um trabalho em conjunto com outros parlamentares
interessados, que redundou na criação da Frente Par�
lamentar em Defesa dos TRFs. Por meio da Frente,
fizemos várias reuniões e, inclusive, um ato público
para apresentação de um estudo de impacto orçamen�
tário-financeiro feito pelo Superior Tribunal de Justiça,
demonstrando que, no orçamento da Justiça, cabe,
sim, a criação dos nossos tribunais regionais federais.
O Ministro Presidente, na época, do STJ, Ministro Ari
Pargendler, entregou à Frente Parlamentar esse estudo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além disso,
liderados pelo Senador Walter Pinheiro, colocamos uma
emenda no Plano Plurianual que vai até 2015, que vai dizer
onde é que o Governo Federal vai gastar esse dinheiro
de mais de R$300 milhões, já criando a iniciativa para
termos, dentro do PPA, uma forma de criarmos os TRFs.
No entanto, Sr. Presidente, há mais de dez anos,
tramita no Congresso Nacional uma PEC, que é a PEC
544, para criarmos esses quatro tribunais regionais
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federais – um no Estado da Bahia, um no Estado de
Minas Gerais, outro no Estado do Amazonas e outro
no Estado do Paraná. Há quase dez anos, já foi votado
aqui no Senado Federal e está na Câmara dos Depu�
tados, pendente de votação, mesmo já tendo tramitado
em todas as comissões, aguardando tão somente a
inclusão em pauta, há anos!
A Frente Parlamentar que criamos é para mos�
trarmos aos cidadãos brasileiros e aos congressistas
a necessidade de fazermos a pressão, a articulação
necessária para pautarmos a criação desses tribunais.
Ano passado, Sr. Presidente, apresentei, aqui no
Senado Federal, uma proposta de emenda à Constituição
para criar um único tribunal, o do Paraná, a exemplo de
outras propostas de mesma natureza feitas por outros
Estados, que é a PEC 42, que já está na Mesa do Sena�
do. Já foram feitas todas as discussões, somente aguar�
dando o momento para entrar em pauta para ser votada.
E neste ano, Sr. Presidente – quero apresentar
aqui aos Srs. Parlamentares e a todo o Brasil –, nós
fizemos uma nota técnica sobre a necessidade de
criarmos os TRFs e uma comparação, inclusive, com
a proposta ou com o anteprojeto que está sendo ges�
tionado na Justiça Federal para criar mais 120 cargos
de desembargadores nos tribunais que já existem,
mostrando que é muito mais eficiente, tem muito...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
tem muito mais eficiência, Sr. Presidente, e há um aten�
dimento de forma mais regional na criação dos quatro
tribunais regionais da PEC nº 544, de 2002, que está na
Câmara dos Deputados, aguardando inclusão em pauta.
Então, Sr. Presidente, vou encaminhar a todos
os Srs. Parlamentares, Senadores e Deputados, dos
Estados diretamente interessados para que façam a
análise, a leitura da nossa proposta, a qual entende�
mos que vai descentralizar a Justiça, ou seja, vai levar
a Justiça mais próxima do cidadão.
Concedo um aparte, se ainda houver tempo, à
nossa querida Senadora Ana Amélia, nobre represen�
tante do nosso querido Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passei um pouco mais do tempo, dois minutos,
porque é uma matéria da maior importância, inclusive
sou relator dessa matéria aqui, a criação dos TRFs.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Não tenho
dúvidas, Presidente Jorge Viana, até pelo tempo que
estamos aí, véspera de carnaval, discutindo assuntos
da maior relevância para o interesse da sociedade bra�
sileira, porque a descentralização vai representar mais
acesso da população a uma boa Justiça... E eu que�
ria saudar também, porque, neste ano, nesta gestão,
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o Poder Judiciário da 4ª Região do Tribunal Regional
do Trabalho está sendo presidido por uma mulher, a
Desembargadora Maria Helena Mallmann. E eu não
considero que isso seja reduzir o poder do Tribunal
Federal, mas ampliar o acesso à Justiça do Trabalho,
uma corte especializada em relação à população...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... espe�
cialmente da classe trabalhadora na demanda com
os empregadores. Então, eu queria cumprimentá-lo e
dizer que estarei aqui para ajudá-lo nessa demanda,
Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Obri�
gado, Senadora Ana Amélia, sucesso à Desembargado�
ra Presidente do TRT 4ª Região, que abrange também
o Paraná, e é bom saber do seu apoio, uma Senadora
tão atuante aqui no Senado Federal, a esta proposta.
Para concluir, Sr. Presidente, nestes 30 segundos
que me sobram, eu gostaria de fazer uma reflexão.
Alguns dizem que essa matéria pode ser ques�
tionada sob o manto da inconstitucionalidade. Mas nós
estamos propondo uma alteração no Ato das Disposi�
ções Transitórias que criou os TRFs no Brasil, aumen�
tando de cinco para nove TRFs.
Ademais, o próprio Poder Judiciário pode man�
dar uma mensagem, se entender, para o Congresso
Nacional para que nós possamos...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, o próprio Poder Judiciário, se entender...
Nós estamos mantendo, inclusive, conversações com
o atual Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Mi�
nistro Felix Fischer, meu conterrâneo, do Estado do Pa�
raná, que pode mandar, sendo uma decisão do Pleno
daquele Tribunal, para o Congresso Nacional um pro�
jeto de lei sugerindo a criação, então, desses tribunais.
Mas o que nós já temos aqui hoje é a PEC nº 544,
de 2002, que já tramitou no Senado Federal, já tramitou
nas Comissões da Câmara dos Deputados e depende
tão somente de ser pautada na Câmara dos Deputa�
dos para ser votada e nós criarmos esses tribunais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde e um bom carnaval a todos aqueles
que vão curtir essa festa que é nacional.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Sérgio Souza, pelo
tema que traz, da maior importância, que é a criação
dos TRFs regionais.
Inscrevi, como Líder do PMDB, o nobre Senador
Eunício Oliveira.
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Neste momento, seguindo o Regimento, vamos
ouvir a Senadora Ana Amélia, que fez uma permuta
com o Senador Suplicy. Em seguida, ouviremos os Se�
nadores Paulo Paim, Fernando Collor, Valdir Raupp,
que não estão presentes.
Senador Suplicy, para uma comunicação inadiá�
vel, por cinco minutos, tempo regimental.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora�
dor.) – Sr. Presidente, continuo hoje a manifestação
de agradecimento que iniciei ontem pela votação, por
parte de todos aqueles que me indicaram, no levan�
tamento realizado pelo sítio eletrônico e pela revista
Congresso em Foco.
Durante os sete últimos anos desde que inicia�
ram esse tipo de levantamento, os 186 jornalistas que
cobrem as atividades do Congresso sempre me esco�
lheram, juntamente com o Senador Pedro Simon, entre
os dez melhores e, desta vez, em 2012, fui classificado
como aquele que mais defendeu a democracia e tam�
bém classificado por todos os 200 mil internautas que
votaram como o melhor Senador em 2012.
E então, fiz um balanço de todas as atividades que
realizei, todos os projetos de lei, propostas de emenda
à Constituição e projetos de resolução apresentados
no Senado nos últimos dois anos, na 54ª Legislatura,
portanto. E também ressaltei as iniciativas que tomei
para salvaguardar os interesses do Estado de São
Paulo, como Senador por São Paulo.
E continuando o relato que fiz ontem, hoje eu
faço o registro dos pronunciamentos que fiz. Em ver�
dade, 158 em 2011, 155 pronunciamentos realizados
em 2012. E, como podem notar, a cada semana tenho
feito de dois a quatro pronunciamentos sobre os temas
que considero os mais relevantes do ponto de vista da
expectativa de meus representados, pois um Senador
tem a responsabilidade constitucional, primeiro, de bem
representar o povo, de expressar o sentimento que
acredita ser o de seus eleitores, seja nos momentos de
preocupação e tristeza, seja nos momentos de júbilo
e de felicidade, de expor a melhor forma de alcançar
os objetivos de construção de uma nação civilizada e
justa, com a aplicação dos instrumentos que visem à
erradicação da pobreza absoluta, à maior igualdade de
direitos da cidadania, de aperfeiçoamento de nossas
instituições democráticas.
Em segundo, a responsabilidade de legislar, apre�
sentando projetos de lei, emendas à Constituição e de�
mais proposições legislativas, bem como debatendo,
redigindo pareceres, promovendo aperfeiçoamentos
e votando os projetos enviados pelo Poder Executivo
ao Congresso, na forma de propostas de emenda à

FEVEREIRO02223
2013

Sexta-feira 8

Constituição, de projetos de lei ou de medidas provi�
sórias, assim como os de autoria de nossos colegas
Deputados e Senadores.
E, terceiro, de bem fiscalizar os atos do Executi�
vo, contando para isso com instrumentos tais como os
requerimentos de informação, o convite ou a convoca�
ção de ministros e autoridades para prestar esclareci�
mentos nas comissões ou no plenário e até mesmo a
realização de comissões parlamentares de inquérito,
visando investigar assuntos que demandam questio�
namentos de maior profundidade.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A
relação de pronunciamentos feitos desde o início da pre�
sente 54ª Legislatura, a partir de 1º de fevereiro de 2011,
denota como procurei empenhar-me para bem cumprir
essas funções e responsabilidades constitucionais.
Notem que o Senador tem a responsabilidade de
bem representar o povo em toda e qualquer situação
onde estejamos, seja no plenário do Senado, seja nas
comissões, seja em eventos em seu Estado, em qual�
quer parte do Brasil ou do exterior, pois são frequen�
tes as ocasiões em que sou convidado para realizar
palestras em muitas cidades brasileiras, assim como
em congressos internacionais, por ser autor da Lei nº
10.835, de 2004, que institui a Renda Básica de Cida�
dania, a qual será instituída por etapas, a critério do
Poder Executivo, a começar pelos...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –...
como faz o Programa Bolsa Família, até que um dia se
torne um direito incondicional. E, por ser co-Presiden�
te de Honra da Basic Income Earth Network, a rede
mundial da Renda Básica, tenho sido muito convidado
para falar sobre esse tema, como reporto em meus
pronunciamentos.
Aqui, Presidente Jorge Viana, está a relação de
todos os pronunciamentos – 158 – realizados, com uma
síntese dos temas de cada um deles, desde fevereiro
de 2011 até dezembro de 2012. Por essa razão, Sr.
Presidente, peço a gentileza de que seja transcrito na
íntegra este documento que constitui o pronunciamen�
to que fiz tanto hoje quanto ontem. Peço a gentileza
de transcrevê-lo na íntegra, tal como aqui registro...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –...
nesta data, Presidente Jorge Viana, pois é como que
uma prestação de contas a todos os meus eleitores.
Ressalto que ontem listei os 11 melhores Sena�
dores, assim qualificados por Democracia em Foco,
mas gostaria também de registrar aqueles que foram
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qualificados como Parlamentares do futuro: Randolfe
Rodrigues; Paulo Paim, na defesa dos consumidores; na
defesa do desenvolvimento econômico, Aloysio Nunes
Ferreira; na defesa da segurança jurídica e da cidada�
nia, Randolfe Rodrigues; da saúde, Humberto Costa;
no combate ao crime organizado, Randolfe Rodrigues;
Paulo Paim na defesa da previdência dos servidores;
defesa da inovação tecnológica, Cristovam Buarque e...
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(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Caro Senador Suplicy, V. Exa será atendido na
forma regimental.
Os documentos solicitados serão incorporados
ao Diário do Senado.
Com a palavra, pela Liderança e pelo Bloco da
Maioria nesta Casa, o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Se�
nador Jorge Viana, Presidente desta Casa no dia de
hoje, Vice-Presidente constitucional, senhoras e se�
nhores que nos acompanham através dos meios de
comunicação do Senado Federal.
É com grande orgulho, Sr. Presidente, que subo
a esta tribuna para, como Líder do PMDB e do Bloco
da Maioria, colocar-me a serviço de todos os Esta�
dos nesta Casa representados, portanto do Brasil e
do meu Ceará, para, em nome do meu partido e em
apoio ao nosso Governo, liderado pela Presidente Dil�
ma, trabalhar para diminuir as desigualdades sociais
e as desigualdades regionais, que a minha Região
Nordeste conhece muito bem, adotando medidas para
um desenvolvimento igualitário e zelando para que o
nosso povo continue orgulhoso das conquistas que
fizeram o Brasil despontar no cenário internacional,
nos últimos anos.
Agradeço ao PMDB, partido ao qual sou filiado
há mais de 40 anos. Essa missão é mais um desafio;
um desafio que, tenho certeza, não será fácil.
Além das várias matérias importantes que estão
na pauta do Senado e do Congresso Nacional, preci�
saremos, Sr. Presidente, com muita presteza, respon�
der às dificuldades cotidianas de um mundo que vive
no fio da navalha desde a crise econômica de 2008.
Para isso, eu quero igualmente contar com os Srs.
Senadores Ana Amélia, Francisco Dornelles e Paulo
Davim, colegas do Partido Progressista e do Partido
Verde, e agradecer-lhes. Em seus nomes, levo o meu
reconhecimento às bancadas que formam o Bloco da
Maioria.
Conto também, Sr. Presidente, com o espírito
público das demais Senadoras e dos Senadores desta
Casa, que, sempre demonstrando esse espírito quando
estão em jogo os interesses da maioria da sociedade
brasileira, colocam-se à disposição e a serviço do Brasil.
Permitam-me, Srªs e Srs. Senadores, enfatizar
este ponto: espírito público não é retórica; é causa, é
princípio. Nesse conceito, insiro as contribuições histó�
ricas e definitivas do meu Partido, o PMDB, ao Brasil.
Mas não é necessário relembrar aqui os nomes
de todos os grandes brasileiros que, nas fileiras do
PMDB, mostraram o que é governar com respeito aos
interesses de milhões de brasileiros que os escolhem
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nas urnas, a cada eleição, desde o tempo da ditadu�
ra militar, e dão ao nosso ��������������������������
P�������������������������
artido, o PMDB, a sua co�
nhecida capilaridade por todo este imenso País e em
todos os setores da sociedade brasileira.
Nos últimos 40 anos da vida nacional, poucos
partidos podem mostrar que sempre estiveram ao lado
do povo brasileiro, defendendo, sempre que possível,
a governabilidade para a qualidade e a melhoria de
vida desse povo.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que não há um
plano, um projeto ou uma lei fundamental para os des�
tinos do Brasil de que o PMDB não tenha participado
ou que tenha se negado a aprovar quando os interes�
ses nacionais se sobrepõem a isso.
Minhas colegas, meus colegas, meus companhei�
ros peemedebistas, quis o destino – e a confiança dos
meus companheiros de Bancada – que eu assumisse
o maior desafio de toda a minha trajetória pública até
hoje, no momento em que o Senador José Sarney,
depois de uma gestão histórica, inédita, moderna nes�
ta Casa, é sucedido pelo Senador Renan Calheiros.
O PMDB e seus Líderes, como José Sarney e
tantos outros, esperam o julgamento da história.
Sr. Presidente, o Presidente Sarney nos mostra
que a política, mais que uma vocação, pode ser uma
grande missão. E é assim que eu entendo a política: a
arte de produzir o bem comum a partir do diálogo, do
entendimento, da busca de conciliação, mesmo entre
posições inicialmente antagônicas e irredutíveis.
É com espírito público que dou início a mais esta
missão de Líder do PMDB e de Líder da Maioria desta
Casa. �������������������������������������������
E para desempenhá-la, à Bancada peemedebis�
ta ofereço o meu conhecimento histórico de fidelidade
às bandeiras do nosso Partido e a minha permanente
disposição de ajudá-las a triunfar.
Foi assim que sempre me conduzi na qualidade
de militante, de tesoureiro nacional do nosso Partido,
de Deputado Federal por três legislaturas consecuti�
vas, como Ministro de Estado das Comunicações no
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e,
atualmente, de Senador da República, conduzido pela
maior votação já dada pelo povo cearense em toda a
sua história a um candidato a Senador.
Trago, portanto, Sr. Presidente, o compromisso
de ser um operário a favor de mais desenvolvimento
político, social e econômico para o Brasil, e que cum�
pro desde o primeiro governo Lula, no meu mandato,
e agora também acompanhando os trabalhos reali�
zados pela Presidente Dilma Rousseff. Como Líder
do PMDB, desempenhando também a Liderança da
Maioria nesta Casa, vou trabalhar para harmonizar as
justas demandas das bancadas, sem esquecer que
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a sociedade nos cobra todos os dias a dedicação de
trabalharmos pelo Brasil.
Nossas contribuições estarão em consonância
com as pautas surgidas no seio das bancadas que for�
mam a maioria e em ligação direta com as demandas
que estão no dia a dia da sociedade brasileira. Tais com�
promissos podem ser resumidos, no meu entendimento,
em alguns eixos como, por exemplo, a simplificação do
sistema tributário e a aplicação transparente e eficaz
dos impostos pagos pela sociedade; o fortalecimento e
a modernização da infraestrutura nacional, de modo a
eliminar ao mínimo o chamado custo Brasil; o aperfei�
çoamento permanente da qualidade da gestão pública;
a ética na administração pública; educação, saúde e
segurança pública de qualidade; marcos regulatórios
claros, estáveis e agências eficientemente instrumen�
tadas para aplicá-los; desburocratização para eliminar
os obstáculos do crescimento econômico, à criação de
empregos e ao acesso do cidadão aos seus direitos;
legislação trabalhista justa tanto para os trabalhadores
quanto para os empregadores; e o equilíbrio harmônico,
sem interferências, entre os Três Poderes republicanos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assim, te�
nho a plena certeza de que enfrentaremos com sucesso
a alentada agenda desta Casa para o ano de 2013, a
qual inclui entre as suas maiores prioridades, no meu
entendimento, o estabelecimento de novas normas para
o repasse do Fundo de Participação dos Estados; a
retomada e conclusão do debate sobre a distribuição
dos royalties do pré-sal; novos avanços econômicos e
sociais, garantindo que eles cheguem efetivamente à
população mais pobre dos nossos Estados brasilieros
Sr. Presidente, a votação das reformas do Código
Penal e e do Código Civil são matérias importantes:
uma reforma tributária com pontos mínimos, acordados
responsavelmente por todos que querem uma melhor
distribuição de renda entre os estados brasileiros; e,
a meu ver, a imprescindível reforma política, que en�
frente e garanta o resgate do princípio representativo,
fundamento das nossas democracias modernas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha
nova missão não diminui, pelo contrário, amplia minhas
responsabiudades para com o povo nordestino e, em
especial, com o povo do meu querido Estado do Ce�
ará. Por ele seguirei trabalhando cada vez mais,com
mais garra ainda, com redobrada disposição de luta,
pois esta é a Casa da Federação, e não se pode falar a
sério em federalismo sem travar uma luta sem tréguas
contra as grandes disparidades que ainda marcam o
Brasil, especialmente o Nordeste brasileiro.
Nosso imortal companheiro Ulysses Guimarães
dizia que o segredo de uma vida feliz consiste em
transformar cada dever em um autêntico prazer. Com
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essa inspiração do maior de todos os peemedebistas,
vamos pôr mãos à obra, pois cada avanço que produ�
zirmos aqui será mais uma vitória da população pobre
e do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª não só pelo pronunciamen�
to, Senador Eunício, mas por ter recebido essa dele�
gação do Partido de V. Exª de ser o Líder do PMDB
nesta Casa, a maior Bancada da Casa, um Partido da
Base do Governo da Presidenta Dilma. E V. Exª, que
tão bem cumpriu a missão de presidir a CCJ, a mais
importante comissão do Senado Federal, certamente
vai ter sucesso nesse novo desafio de vida que V. Exª,
por competência, é merecedor.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia
pelo tempo regimental de dez minutos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Jorge Viana, Srªs Senadoras, Senadores,
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, servidores desta Casa, o mercado
brasileiro está sendo invadido, cada vez mais, por
produtos asiáticos.
Ontem, Presidente, comprando um simples con�
juntinho de recipientes plásticos para uso doméstico,
para colocar restos de alimentos na geladeira, me sur�
preendi com a embalagem e com a forma descrita. E
aí me chamou a atenção e fui ler. Eram emabalagens
plásticas produzidas na Coreia. Seis reais três peque�
nas embalagens. Seis reais! Talvez isso não pague nem
o custo, se fosse produzida aqui, da embalagem para
aqueles recepientes domésticos. É uma coisa singe�
la, mas isso vai acumulando e aí vemos que estamos
sendo invadidos pelos produtos asiáticos de toda na�
tureza. Vinham primeiro da China e, agora, vêm tam�
bém de outros países – Coreia, Indonésia, Tailândia.
Aliás, no meu Estado, no chamado Vale dos Si�
nos, conhecido como o vale dos calçados, da indús�
tria calçadista, da Fenac, a indústria calçadista foi a
primeira vítima dessa invasão chinesa. Milhares de
empregos foram perdidos, empresas foram fechadas
e essa indústria, para sobreviver, teve que acabar se
associando com os chineses.
Mesmo que o Governo tenha muito corretamente
aplicado uma sobretaxa à importação dos calçados, no
caso o tênis, da China, mas ela está fazendo a chama�
da circumvention, que é a triangulação dos produtos
que saem da China, passam pela Tailândia, recebem
de lá, e aí o produto chinês é que é taxado. Mas como
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ele passa pela Tailândia e recebe lá a certificação,
lá ele não é taxado. Então, seria necessário também
uma atenção para isso, e o Governo brasileiro já está
atento. Pelo menos é o que eu tenho falado com as
autoridades do Ministério.
A invasão dos produtos asiáticos tem promovido
um sufocamento de muitas indústrias brasileiras, in�
clusive no setor de autopeças. Aliás, nós tínhamos as
carroças, como o ex-presidente Collor lembrou sobre
a indústria automobilística brasileira, e, graças àquela
abertura do mercado automobilístico, nós tivemos uma
modernização nesse setor apreciável, em benefício
do consumidor brasileiro. Porém, essa abertura não
pode criar, como está criando agora, uma concorrên�
cia desleal. O setor de autopeças do nosso País, por
exemplo, está sofrendo também, como aconteceu com
a indústria calçadista, uma verdadeira invasão e muitas
empresas foram fechadas, uma indústria importante, e
empregos foram perdidos nos últimos oito anos. Aliás,
os dados recentes sobre o desempenho da balança
comercial brasileira mostram a situação dramática da
nossa indústria.
No primeiro mês deste ano, o déficit comercial
do Brasil foi superior a US$4 bilhões, segundo o Mi�
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. Esse é o pior resultado mensal em 20 anos.
Em relação a janeiro de 2012, o ano passado, as ex�
portações caíram 1,7%, enquanto o ingresso de pro�
dutos importados aumentou 14,64%. A Secretaria de
Comércio Exterior já antecipou que o desempenho da
balança comercial vai continuar negativo nos próximos
meses. Não é uma boa notícia.
Até quando o nosso mercado será o paraíso para
os produtos asiáticos? Não é hora de exigirmos cláu�
sulas sociais, cláusulas ambientais, assim como fazem
os nossos concorrentes nos países ricos? Acho que é
hora de pensar em relação a essa situação.
Para piorar, os produtos fabricados no Brasil –
eu diria lençóis térmicos, calçados e vestuário, aces�
sórios, utensílios plásticos domésticos, brinquedos –,
feitos com mão de obra local, por pequenas e médias
empresas genuinamente brasileiras, estão perdendo
a briga com os concorrentes. No meu Estado, o Rio
Grande do Sul, dezenas de empresas correm o risco
de fechar as portas.
Giovani Lucas Telles, por exemplo, é um empre�
sário gaúcho que representa dez empresas do meu
Estado. Além da concorrência desleal, ele está sendo
obrigado a enfrentar os elevados custos do Governo
devido às normas rígidas para certificações de mer�
cadorias. É claro que, como consumidora, como Se�
nadora, tenho que defender – e farei isso sempre – a
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segurança para o consumidor. Porém, de 68 empresas,
apenas quatro conseguem certificação.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), no caso dos lençóis térmicos, e a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária têm sido rigo�
rosos – e têm que ser – com os fabricantes brasileiros,
mas não oferecem, de uma maneira geral de política de
governo, condições financeiras e apoio logístico para a
busca da melhoria tecnológica, estímulos à inovação
e outras condições favoráveis para que as empresas
nacionais possam se adequar às normas exigidas por
esses organismos de segurança. Mas nem sempre
agem com esse rigor com os produtos concorrentes.
Basta olharmos o que está acontecendo com a
Argentina para vermos o esfacelamento da produção
interna daquele país. O Brasil não pode trilhar esse
caminho, sob a pena de estarmos gerando desempre�
go e desestímulo aos setores produtivos, que já são
obrigados a conviver com uma carga tributária pesa�
da, logística ineficiente e cara e custos operacionais
superiores aos dos nossos concorrentes.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi�
co e Social, Sr. Presidente, não deveria concentrar as
operações em pequeno grupo de grandes empresas
que recebem um tratamento provilegiado.
O ex-Ministro Delfim Neto tem dito que essa não
é uma política das mais inteligentes. Declarou ele à
Folha de S.Paulo: “Formar oligopólio e oligopsônios
com recursos do Tesouro são processos contrários à
competição”. Isso é o que o BNDES tem feito, reconhe�
ceu ele. Não se pode mais estressar o setor industrial
doméstico. Mesmo com o crescimento de 2,4% do
faturamento, o setor industrial viveu um ano perdido
em 2012, segundo avaliação da própria Confederação
Nacional da Indústria – CNI.
As micro, pequenas e médias empresas estão
sem linhas de financiamento competitivas e sem re�
cursos para acessar o conhecimento e a tecnologia do
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o
Sebrae, que, aliás, reconheça-se, presta um excelen�
te serviço não apenas ao setor privado mas também
agora aos prefeitos municipais.
Precisamos estimular mais a criatividade, es�
timular a economia criativa e os talentos do merca�
do interno brasileiro. Mas, com a entrada maciça de
produtos asiáticos, essa competitividade está sendo
perdida e desestimulada. Os produtos importados es�
tão entrando no mercado pelas portas escancaradas
que são abertas por definições de governo. Economia
aberta é muito bom, é saudável, gera concorrência, os
preços caem, tudo isso é bom para o consumidor, mas
não podemos olhar apenas para um lado, precisamos
olhar para o trabalho, para o desenvolvimento, para o
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crescimento, para a justiça social e para o aumento
da renda dos nossos trabalhadores. Essa economia
aberta não pode representar a morte das nossas pe�
quenas e médias empresas.
O agronegócio está sendo forte, porque alguns
programas exitosos, como o Programa Nacional da
Agricultura Familiar – Pronaf, estão sendo consolidados,
foram ampliados, reforçados – políticas claras. Aliás,
no agronegócio nós temos, Srªs e Srs. Senadores, que
ampliar a política de agregar valor. Nós hoje somos
exportadores de matérias-primas, como a questão do
minério de ferro, temos que produzir aço e não ma�
téria. Exportamos o minério e importamos o aço, que
tem valor agregado. Da mesma forma temos a soja, o
principal produto da nossa pauta de exportação. Expor�
tamos a matéria-prima e não agregamos valor – farelo,
óleo, margarinas, todos os produtos que podem ser
utilizados na industrialização. O mesmo acontece em
relação a couros. O Brasil é o maior produtor mundial
de couros. Desse total que nós exportamos, apenas
20% são industrializados, 20% têm valor agregado. E
o que significa valor agregado? São mais impostos,
mais trabalho, mais renda, maior tecnologia.
Portanto, espero que as novas políticas, em es�
tudo pelo Governo, para estimular a economia, olhem
com atenção para as nossas empresas. Não é a criação
de mais um ministério que vai resolver os problemas
estruturais, não é um novo ministério. Mas precisamos
de políticas claras, objetivas e desburocratizadas, para
que os empreendedores brasileiros, independentee do
tamanho das empresas, tenham assistência técnica, re�
cursos e um ambiente favorável ao empreendedorismo,
menor carga tributária e, sobretudo, segurança jurídica.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Amélia, pelo
pronunciamento.
E passo a palavra, pela ordem, para o Senador
Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de solicitar a V. Exª que fosse colocado
em votação, ainda hoje, antes da Ordem do Dia, o
Requerimento nº 31, de 2013, de minha autoria, que
inclusive já figura na pauta, no período do Expediente.
Solicitaria a V. Exª essa atenção.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foi lido ontem, salvo engano, eu presidi a sessão
e vou consultar a Assessoria da Mesa sobre a possi�
bilidade, se já temos condição de fazer a apreciação
da matéria.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Está na Ordem do Dia de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está sobre a mesa Mensagem.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
o Recurso n° 2, de 2013, interposto no prazo regi�
mental, no sentido de que seja submetido ao Plenário
o Projeto de Lei do Senado n° 581, de 2009, do Se�
nador Pedro Simon, que dispõe sobre a prevenção à
degradação ambiental causada por pneus inservíveis
e sua destinação final ambientalmente adequada, por
fabricantes, reformadores e importadores.
É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Solicito à Senadora Vanessa que assuma a
Presidência, já que sou o orador inscrito.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – É um prazer, Senador Jorge Viana,
sucedê-lo temporariamente na direção, enquanto V.
Exª faz o seu pronunciamento.
E no retorno, Senador Collor de Mello, do Sena�
dor Jorge Viana, S. Exª dará as explicações relativas
ao seu pleito.
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre�
sidente, Srs. Colegas Senadores, nós estamos agora
no período de vésperas do Carnaval, certamente a
festa que tem a maior movimentação de brasileiros.
É parte da cultura da vida dos brasileiros, e todos
nós, inclusive Senadores. Alguns podem questionar o
plenário vazio, mas há dois dias os Senadores todos
recorrem a uma argumentação: não temos vagas nos
vôos para voltarmos aos nossos Estados na quinta, na
sexta-feira, no sábado. E alguns justificaram inclusive
a ida antecipada por conta disso, que é real. Eu tenho
dificuldade, desde novembro, de conseguir vaga nos
vôos para o Acre. Meus colegas também.
Agora, esse é um problema bom que o Brasil
encontrou. São 40 milhões de brasileiros que aces�
saram a classe média. E nós já tivemos audiência,
no ano passado, com representantes do setor aéreo
brasileiro, para discutir essa desproporção de tarifas
que nós temos no Brasil, quando procuramos adqui�
rir uma passagem aérea. Já me ofereceram, ou seja,
para as pessoas do meu gabinete responsáveis pela
compra de passagem aérea, já cobraram R$7 mil por
uma passagem Brasília – Rio Branco, ida e volta.
Reuni-me com o presidente da TAM, reuni-me
com o presidente da GOL, fizemos audiência com
as autoridades da ANAC, com representantes da In�
fraero para discutir como nós, brasileiros, devemos
agir, especialmente as autoridades brasileiras, nós, o
Parlamento. Graças a um ambiente construído mais
diretamente no governo do Presidente Lula, é óbvio
que alguns passos foram dados em outros governos,
passos que agora se seguem com a Presidenta Dilma,
40 milhões de brasileiros acessaram a classe média.
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O Brasil vai sediar, nos próximos anos, os eventos
de maior audiência do Planeta: as Olimpíadas, a Copa
do Mundo, já em 2014. Ora, se nós não tivéssemos
nenhum problema quando o Brasil tem dificuldade de
transportar só os brasileiros, imaginem o quanto esse
problema pode se agravar nesses eventos! Mas eu não
estou me referindo a que nós tenhamos que melhorar
a oferta de voos, de assentos nos aviões para os que
virão para a Copa do Mundo ou para as Olimpíadas;
estou falando dos problemas que nós, brasileiros, es�
tamos enfrentando nos aeroportos, e esse tema é re�
corrente e será recorrente em 2013.
E aí há uma situação que é quase inexplicável,
Srª Presidente – que sei que passa tanta dificuldade:
nós temos um seriíssimo problema de transporte aéreo
na Amazônia, e transporte aéreo na Amazônia não é
transporte de luxo, mas de primeira necessidade! E
tem que ser, porque é um transporte mais adequado
para grandes distâncias, não se tem uma malha viária
que possa atender, o uso dos rios, que são as nossas
estradas, consome muito tempo. Então, se o transporte
aéreo é importante no resto do Brasil e no mundo, na
Amazônia, é de primeira necessidade.
Agora, não conheço no mundo um mercado mais
atrativo do que o mercado de transporte aéreo brasilei�
ro. Nenhum outro lugar do mundo tem um crescimento
tão grande no mercado como o nosso.
Senador Jucá, em 2002, andaram de avião 30
milhões de passageiros; em 2010, 65 milhões de pas�
sageiros. O mundo inteiro quer esse mercado, e nós
já perdemos a Transbrasil, a Vasp, a Varig, e, pelo que
vejo, passam extrema dificuldade a TAM – que já não
sei se foi ou ficou nessa aliança com a LAN, porque,
agora, a TAM é brasileira? Quem é dona de quem? A
LAN tem a TAM, ou a TAM tem a LAN? Alguns dizem
que quem manda é a LAN, então o Brasil já não tem
mais uma bandeira com que possa se posicionar, já
que o Brasil disputa o mundo no transporte aéreo. E
isso é fundamental! Todo país que tem uma estraté�
gia de crescimento e que quer liderar o mundo tem
que ter uma companhia aérea líder nessa área. E a
GOL passou por dificuldades, está fazendo uma série
de reestruturações, mas passa por dificuldades, pelo
menos é o que vi no balanço.
E, para concluir e, com muita satisfação, ouvir o
aparte de V. Exª, quando eu me sento e discuto – fiz
isso neste ano com o presidente da GOL – e eu vou nos
números, nos dados, aí, eu tenho: o mercado que mais
cresce é o do Brasil. Cresceu a oferta de passageiros,
nos últimos 4 anos, 75%. Mas dizem que, também, aqui
é cobrado o combustível de avião mais caro do mundo,
que o combustível de avião é responsável por 40% do
preço da tarifa. Aí, é incompatível essa situação.
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Com satisfação, ouço o aparte do caro colega
Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Sena�
dor Jorge Viana, quero parabenizá-lo por trazer esse
tema aqui ao Senado, um tema, hoje, que permeia
toda a sociedade brasileira. Como bem disse V. Exª,
nos últimos anos, o transporte aeroviário passou a fa�
zer parte de todas as famílias brasileiras. Na verdade,
no passado, voar de avião era quase que a ação de
uma elite no Brasil, e, do Governo Lula para cá, nós
tivemos a popularização, na verdade o aumento da
renda, a facilitação do transporte aéreo e milhões de
brasileiros puderam exercer esse direito e essa con�
dição, que para nós da Amazônia é vital, como V. Exª
falou. Então, eu queria aqui fazer uma breve reflexão.
Primeiro, dizer que apoio o discurso de V. Exª e apoio
os estudos que a Presidenta Dilma está mandando
realizar no sentido de viabilizar apoio para a aviação
regional. É fundamental isso, fundamental.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
bem.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Nós
da Amazônia temos que ter efetivamente a condição de
ter uma passagem a preços módicos, a preços factíveis
para a média da sociedade amazônida, que precisa se
deslocar e, muitas vezes, passa dias e dias de barco
para poder chegar a um destino. Há necessidade de
uma rede de aeroportos na Amazônia – aeroportos
municipais, aeroportos estaduais – e efetivamente
uma forma de financiar a aviação regional de forma a
que nós tenhamos a condição de atender a todos os
brasileiros. Quero lembrar, e V. Exª lembrou também,
que o mercado brasileiro é um mercado muito atrati�
vo e que está em discussão, inclusive, a abertura dos
céus brasileiros para vôos domésticos serem feitos
por empresas internacionais. Há projetos na Câmara
dos Deputados nesse sentido. Eu quero dizer que não
compactuo com essa posição. Eu acho que as empre�
sas brasileiras têm que ter a condição efetiva de com�
petir e atender esse mercado. Nós, no ano passado,
demos um passo importante. Fui relator da medida
provisória que colocou no sistema simplificado de 1%
do faturamento...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É ver�
dade.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – ... a
contribuição dos empregadores da aviação civil, das
empresas de aviação civil, para eles poderem reco�
lher menos INSS e ajudar efetivamente o equilíbrio
econômico financeiro das empresas de aviação. Mas
V. Exª levantou um aspecto que é fundamental, que é
a questão do preço do combustível aéreo no Brasil. É
um dos preços mais caros do mundo – cresceu muito;

FEVEREIRO02273
2013

Sexta-feira 8

representa mais de 40% da despesa das companhias
aéreas. Então, sem dúvida nenhuma, é um assunto
também que precisa ser equacionado. Nós concorre�
mos, diferentemente, com outros países onde a avia�
ção paga um combustível muito mais barato. Então,
na verdade, quando nós temos essa condição de ter
um combustível mais barato, isso é um atrativo grande.
Então, eu queria até sugerir aqui que, talvez, uma for�
ma de melhorar a aviação regional fosse, nos pontos
que se vai fazer parada referente à aviação regional
na Amazônia, lá, o combustível poderia ser sem im�
posto, por exemplo, e nós teríamos, efetivamente, aí
sim, uma demanda de companhias aéreas querendo
fazer a perna para o Acre, para Boa Vista, para Tefé,
para Rio Branco, para Porto Velho, porque, lá, eles
abasteceriam o avião todo, sem imposto, e, portanto,
cobrando, nesse trecho, uma passagem menor. Fica
aqui a sugestão, mas fica também o aplauso por V. Exª
ter levantado esse tema, que interessa a todo o Brasil.
Nós da Amazônia temos, em especial, a necessidade,
Senadora Vanessa, de discutir isso, porque nós temos
que ter um atrativo, nós temos que ter algo diferencia�
do, porque as distâncias são muito grandes. Eu já fiz
um discurso aqui. Há dias em que a passagem Brasí�
lia – Boa Vista está custando R$4 mil. Quatro mil re�
ais para sair de Brasília para Boa Vista, dependendo
do dia. O que é uma loucura! Mais caro do que ir para
os Estados Unidos, do que ir para a Europa. Então,
na verdade, esse equilíbrio nós precisamos fazer, e a
aviação regional tem efetivamente – ou os pontos re�
gionais, na verdade, não é uma aviação regional, de
empresas só regionais, mas os pousos regionais, a
malha regional – que ser diferenciada, tem que ter um
incentivo, e nós temos que viabilizar esses voos para
todos os brasileiros. Agradeço. Desculpe a demora do
aparte, Senador, mas é porque é um tema candente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu in�
corporo o aparte e o tempo de V. Exª ao meu pronun�
ciamento, pedindo aqui a compreensão. O aparte de
V. Exª foi muito importante, e eu vou responder. Sabe
onde é – exatamente o contrário da sua proposta hoje
– o combustível mais caro do Brasil? Cruzeiro do Sul,
no Acre. O mais barato do Brasil: em São Paulo, desde
que o avião esteja indo para o exterior.
A lógica, então, hoje: se um avião sai de São
Paulo – eu estudei o assunto, estou trazendo alguns
dados – para Recife, que é a mesma distância aérea
de São Paulo para Buenos Aires, a passagem sai 30%
mais barato, porque o combustível é 30% mais barato.
As companhias aéreas têm isenção de ICMS e
de outros impostos nos combustíveis, desde que o
avião esteja indo para fora do Brasil!
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E em Cruzeiro do Sul, temos o combustível mais
caro. Não vamos ter aviação regional nunca!
A Presidenta Dilma, em dezembro, em Paris, fez
um discurso histórico, falando sobre transporte aéreo;
assumiu um compromisso de que... Já ouço V. Exª,
Senadora Ana Amélia...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É por�
que o tema é muito importante, e nós estamos vendo
um monte de brasileiros, uns querendo ir encontrar as
famílias, outros querendo participar de festas, e não
podem ir porque não têm como pagar as passagens,
porque agora sobram os lugares mais caros nos avi�
ões. Só quem tem passagem corporativa pode viajar
nesses dias de Carnaval ou aqueles que têm muito
dinheiro. Então, os brasileiros estão excluídos!
A Presidenta Dilma assumiu e disse que o Brasil
precisa de 800 novos aeroportos. Todas as cidades com
100 mil habitantes precisam de aeroporto, para que não
se tenha uma distância maior do que 70 quilômetros.
Considero esse um compromisso estratégico para
um País que disputa a liderança do mundo!
Agora, Senadora Ana Amélia, nós começamos um
processo inteligente! Não é papel do Governo cuidar
de alguns serviços nos aeroportos. Serviço é serviço!
Serviço pode ser feito pelo setor privado. É um setor
estratégico? O Governo cuida do que é estratégico no
transporte aéreo.
Aqui em Brasília, já nós vamos melhorar. Estão
sendo construídos 15 novos fingers! Toda área de carga
e de aviação civil está ocupada pela aviação comercial
hoje. Vai melhorar com certeza.
Se for feita a partir de uma política de gover�
no, não ficará mais caro. Mas, vejam, estou com as
planilhas. Primeiro, o mercado mais atrativo tinha 30
milhões de passageiros. São 65 milhões, em 2010 e,
agora, estamos chegando a 100 milhões de passagei�
ros transportados por ano no Brasil.
Aqui, eu tenho o resultado financeiro das em�
presas.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – TAM,
em 2011, 335 milhões de prejuízo; Gol, 110 milhões de
prejuízo; Trip, 89 milhões de prejuízo; Azul, 57 milhões
de prejuízo. Essa equação não fecha!
Leio o último para ouvir S. Exª, a Senadora Ana
Amélia. Temos a composição do preço das passagens.
Azul – e são apenas dois itens, pessoal e combustí�
veis. Quando se paga uma tarifa, 22% desse valor
são para custear despesas com pessoal da empresa.
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Combustível: 40,5% do preço da passagem vão para
combustíveis.
Gol. Despesa com pessoal: 20,2%. Preço do
combustível na tarifa: 39,6%.
TAM. Despesa com pessoal: 22%. Preço do com�
bustível na composição do custo: 34,8%.
Trip. Vinte e seis por cento de despesa com pes�
soal e custo do combustível: 31%.
Nós temos o combustível de aviação mais caro
do mundo. E é inverso: no lugar onde tem o povo que
tem menos renda, que tem o menor movimento, o
combustível é mais caro. No lugar onde se têm as me�
lhores condições, o maior número de passageiros, o
combustível é mais barato.
Com satisfação, com a compreensão da Presi�
denta, por considerar um assunto do maior interesse
de todos os brasileiros, que é estratégico para o País...
Os Emirados Árabes criaram uma companhia que está
dominando o mundo, a Emirates, e criaram o aeroporto
para a companhia, eles têm 15 mil funcionários para a
companhia. Só tem uma coisa: os 15 mil funcionários
têm que morar em Dubai. Com isso, o país começa a
ganhar, porque vê o transporte aéreo como estratégi�
co. Nós não temos isso. Para ir ao Acre, andar do Rio
Grande para o Cruzeiro do Sul, é sofrimento, é uma
despesa absurda. E eu vou insistir neste tema porque
isso é cidadania para os brasileiros, como disse aqui
o Senador Jucá.
Com satisfação e com a compreensão da Presi�
dência, ouço a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Jorge Viana, esse tema não é só de importância estra�
tégica ou de relevância para a Região Norte do País,
para a Amazônia; é também para o meu Rio Grande
do Sul, para a Região Sul do Brasil. E eu estou tentan�
do encontrar a lógica do combustível ser 30% menor
quando o voo sai de São Paulo para o exterior e ser
mais caro aqui dentro. Quer dizer, essa lógica realmen�
te, o ICMS, não dá para minha compreensão. Talvez
eu precise gastar mais neurônios...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É porque
a regra é essa. Quando o avião vai, e não importa em
que lugar do Brasil, ele abastece para ir para o exterior,
não pode ser cobrado o ICMS, tem lei, tem regra para
isso, e os outros impostos também são desonerados.
O Senador Jucá tem toda a razão. A Presiden�
ta Dilma, no ano passado – ele relatou a medida –,
exonerou em 340 milhões a folha de pessoal. É muito
dinheiro! Mas nós estamos engatinhando ainda na...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – As com�
panhias aéreas, na verdade, buscaram racionalizar,
usando serviços diretos, on line, por Internet, porque,
nesse caso, dispensa o uso de mão de obra; portanto,
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reduz. Agora, quanto ao combustível, não dá para dei�
xar de pôr combustível no tanque do avião; para voar,
tem que ter combustível. E o peso que V. Exª mostrou
aqui, realmente é um complicador. Agora, as compa�
nhias também – embora o Senador tenha falado numa
questão importante, que é a concorrência...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ...e a com�
petição para um mercado tão atrativo como o merca�
do brasileiro, ela é saudável. E, Senador, apenas para
terminar, apresentei um projeto, porque as empresas
aéreas estão, quando alteram um voo, se o senhor
marcou hoje para viajar lá para Rio Branco, se o se�
nhor alterar o voo para amanhã, no mesmo horário e
na mesma companhia, ela lhe cobra o que ela entender
de multa. Então, eu apresentei um projeto, que passou
na Comissão de Assuntos Econômicos, definindo em
10% a multa, em até 10%. Quer dizer, é uma regra para
todas, porque cada uma tem a sua. Eu só lamento que
a Anac tenha sido contrária a esse projeto. Não se trata
de proibir que se cobre multa, mas é simplesmente dar
uma regra para a cobrança de multa ao usuário. Mas
temos que trabalhar muito em relação a isso, porque
este é um tema de grande interesse nacional, Senador
Jorge Viana. E parabéns por abordar, mais uma vez,
esta questão tão importante.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se�
nador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Srª
Presidente, com a compreensão, só para concluir...
(Interrupção do som.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Quanto ao
tema, a Presidente entende que deve dar o espaço
necessário para isso.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Ape�
nas para fazer uma observação. Sobre essa questão do
combustível, eu participei do debate e ajudei a resolver.
Na verdade, nós tiramos o imposto do combustível que
ia para o exterior porque a aviação brasileira concorria
com empresas internacionais, que não pagavam esse
imposto. Então, na verdade, era uma concorrência
desleal para fora. Para fora, nós já resolvemos. O que
temos de resolver agora é para dentro.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sem
dúvida.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Na
verdade, agora há uma diferenciação realmente de
30% entre o combustível para fora, para voos interna�
cionais, que a empresa brasileira não paga porque foi
desonerada. Agora, nós temos que resolver a questão
internamente. E quero dizer que aplaudo esse proje�
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to da Senadora Ana Amélia referente às multas. Não
entendo por que a Anac discordou do projeto. Na ver�
dade, uma multa de remarcação de passagem não
pode ser até o mesmo valor da compra da passagem.
Não é possível isso.
(Soa a campainha.)
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Na
verdade, há que se ter um limite. Há limite para multa
sobre qualquer coisa. Nós temos que ter limite também
para passagens aéreas. E vamos aprovar o projeto da
Senadora Ana Amélia.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Para
concluir, Srª Presidente, o mercado mais atrativo do
mundo hoje de aviação é o Brasil. Cresce 15% ao ano,
Senador Collor, 15% ao ano. Desde 2005, aumenta o
número de passageiros transportados por quilômetro.
Já estamos com 110 milhões de passageiros transpor�
tados. Esse é um mercado muito atrativo. Temos cinco
companhias. Temos um mercado regional ainda a ser
explorado. Agora, não temos uma estratégia colocada.
Sinceramente, qualquer tentativa de conserto sem
mudar o preço do combustível... Quarenta por cento
do custo de um avião. Então, daqui para Rio Branco,
não três horas de voo. Transporta-se mais combustível
que passageiro. E aí o preço é absurdo.
Então, concluo só dizendo que a Presidenta Dil�
ma iniciou um processo de revolução nesse setor. Eu
acredito que esses 190 primeiros aeroportos que ela
vai construir vão ser uma realidade, mas nós não te�
mos que esperar Copa do Mundo nem Olimpíadas para
adotarmos medidas e regras que facilitem a consoli�
dação de bandeiras de empresas aéreas nacionais,
para que, aí sim, possamos fazer uma concorrência
de mercado em que o Brasil tenha também empresas
competidoras num setor tão estratégico.
Se queremos disputar o mundo, temos que ter
uma empresa com a bandeira nacional que dispute
o mundo.
Muito obrigado e desculpe-me ter ultrapassado
o tempo, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo�
co/PCdoB – AM) – Imagine, Senador Jorge Viana. A
Mesa também cumprimenta V. Exª, que não tem ideia
de como eu estava aqui também querendo solicitar o
aparte, porque o tema, de fato, é um tema que para o
Norte representa vida, muitas vezes vidas – é comum
notícias de que pessoas morreram por falta de socorro
imediato, porque não há aeronaves com frequência. É
na Região Norte, mas é um tema que preocupa todo
o Brasil.
E eu gostaria apenas, Senador, antes de devolver
a Presidência a V. Exª, de agregar mais um fator. Nós
deveremos votar este ano uma nova lei para o maior tri�
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buto estadual, que é o ICMS, para acabar com a guerra
fiscal, porque também o combustível da aviação entra
nessa questão. Por que há uma concentração? Porque
Estados brasileiros, os Estados mais ricos concedem
benefícios tributários às empresas. Portanto, comprar
também combustível, seja a gasolina de aviação ou
querosene, no Rio de Janeiro é muito mais barato do
que comprar no Rio Grande do Sul, no Acre, em Ro�
raima ou no Amazonas. E a isso tem que ser dado fim,
para que a gente possa ter um equilíbrio maior. E não
tenho dúvida. A Presidenta Dilma falou com destaque,
durante seu encontro com os prefeitos, da necessidade
de se ter efetivamente no Brasil uma política de avia�
ção regional, coisa que nós efetivamente não temos,
além desses problemas relativos ao Brasil.
Senador Romero Jucá, são R$4 mil reais a pas�
sagem que V. Exª falou que às vezes custa até a ci�
dade de Boa Vista; no Acre, o Senador Jorge Viana
citou em seu discurso, são R$7 mil; e, no Amazonas,
também não é diferente.
Convido, antes, Senador Jorge, o Senador Ro�
mero Jucá, que falará neste momento para uma co�
municação inadiável.
Senador Romero Jucá, comunicação inadiável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Vanessa Grazziotin, Sr. Presidente
Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra
para fazer o registro rápido de um dado que foi hoje
divulgado pelo Ministro Guido Mantega – portanto, já
posso falar sobre ele – e que contou com a minha co�
laboração, que é exatamente a emenda que apresentei
para a LDO deste ano, que deverá ser votada agora em
fevereiro ainda, que amplia o abatimento no superávit
primário do Orçamento de 2013 em mais R$20 bilhões.
Foi enviada para a LDO uma proposta inicial
do Governo de abater R$45 bilhões para o cálculo
do primário em investimentos de infraestrutura, Pre�
sidente Collor, e o Governo solicitou e eu apresentei
uma emenda ampliando em mais R$20 bilhões essa
possibilidade de abatimento do valor do primário que
foi marcado no Orçamento, exatamente para desone�
rações fiscais. Ou seja, a possibilidade de abatimento
no primário passa a ser de R$65 bilhões, quer de obras
do PAC, obras estratégicas, quer de abatimento nos
impostos, ou seja, desoneração fiscal.
Assim, nós teremos condições de, fixando esse
valor macroeconômico, Senador Jorge Viana, ter mais
espaço para que o Governo possa investir mais ou di�
minuir mais impostos, exatamente dando condições de
alavancar, de ampliar a atividade econômica no País,
a atividade de infraestrutura, as condições da infraes�
trutura nacional, para que o Brasil possa produzir mais.
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Então, apresentei uma emenda à LDO, que, como
eu disse, fixa em R$65 bilhões a possibilidade de limite
de abatimento do cálculo do superávit primário e agora
nós deveremos votar essa matéria até o final do mês
de fevereiro, junto com o orçamento federal.
É uma providência que visa exatamente a ampliar
as condições macroeconômicas de o País investir e de
o País desonerar. Os governos da Presidenta Dilma e,
antes, do Presidente Lula ficaram marcados por deso�
nerações tributárias. É muito importante.
Nós estávamos acabando de conversar, de de�
bater, no discurso do Senador Jorge Viana, uma deso�
neração tributária que foi feita sobre a folha de paga�
mento das empresas e a possibilidade de desonerar
tributariamente o combustível de aviação. São duas
questões que dizem respeito à vida dos brasileiros.
Só que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para
desonerar tributos, nós temos que ter a contrapartida
efetiva no Orçamento. Então, nós estamos colocando
essa contrapartida no Orçamento, estamos ampliando
em mais R$20 bilhões a possibilidade de desoneração
tributária no abatimento do primário exatamente para
que o Governo tenha condições de, no ano de 2013,
diminuir ainda mais os impostos no Brasil, o que re�
almente viabiliza e beneficia a população brasileira.
Era este o registro que eu gostaria de fazer, de
que fiz a emenda e que nós vamos trabalhar para que
este Orçamento possa ser aprovado ainda no mês de
fevereiro. É muito importante que o Orçamento seja
aprovado em fevereiro porque nele estão inscritos
os investimentos do Brasil, tanto da administração
direta quanto das estatais, o aumento de salário dos
servidores públicos e o programa de atendimento de
custeio e de prestação de serviços à comunidade, à
sociedade brasileira.
Além disso, também estão previstos no Orçamen�
to, como eu falei, os investimentos do PAC e a desone�
ração tributária, a diminuição da carga de impostos no
Brasil, que é a proposta do Governo Federal.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, a Sra.
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Romero Jucá,
pelo pronunciamento.
Queria dar uma satisfação ao Senador Fernando
Collor, que, pela ordem, solicitou a votação do requeri�
mento. Ocorre que não temos número regimental para
apreciação de matérias hoje; seria necessário, confor�
me o art. 288 do Regimento, 41 dos Srs. Senadores.
Então, não havendo número regimental, não podemos
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apreciar nenhuma matéria. Conto com a compreensão
de V. Exª.
Como oradora inscrita, Senadora Vanessa Gra�
zziotin. Tempo regimental de dez minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs Sena�
doras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, eu venho à tribuna neste momento,
primeiro, para fazer um registro e, ao mesmo tempo,
chamar a atenção do País e dos setores vinculados ao
segmento de vigilância, empresas de proteção, para
um momento delicado que nós vivemos.
Eu, com muita alegria, no ano passado, vi um
projeto de lei que apresentei, ainda na Câmara dos
Deputados, no ano de 2003, ser aprovado no plenário
da Câmara, por onde passou duas vezes, e ter sido
remetido à Presidenta Dilma para sanção. E, efetiva�
mente, no dia 10 de dezembro do ano passado, 2012, a
Presidenta sancionou o Projeto de Lei nº 1.033, trans�
formando-o na Lei nº 12.740, que garante o adicional
de 30% para os trabalhadores em vigilância no País.
Ocorre que, apesar de a lei ter sido sancionada
e publicada em dezembro do ano passado, grande
parte das empresas, em vários Estados brasileiros,
não está pagando isso que passou a ser um direito
legal dos trabalhadores. Em decorrência desse fato, o
Sindicato dos Vigilantes do meu Estado, o Estado do
Amazonas, deflagrou hoje uma greve, Sr. Presidente,
o que não é bom para a população, porque mais de
80 agências bancárias estão fechadas, e quem acaba
se prejudicando é a população.
Então, assim que acabar o carnaval, Sr. Presiden�
te, eu comunico que, juntamente com a Confederação
dos Trabalhadores Vigilantes do Brasil, deverei ir até o
Ministro do Trabalho, o Ministro Brizola Neto, para de�
batermos esse assunto, que precisa ser equacionado
e resolvido imediatamente.
A lei é justa, tanto é que a Presidente Dilma a
sancionou e o Senado votou em plenário essa matéria,
porque, quando aprovada em comissão, houve recur�
so apresentado, e o projeto foi analisado em plenário,
tanto do Senado quando da Câmara. Obviamente, to�
dos nós, parlamentares, com toda a responsabilidade
que temos em relação ao Brasil, às empresas, aos
trabalhadores, aprovamos, porque consideramos justo.
O custo de uma empresa de segurança é muito
alto, no Brasil inteiro. A composição dos salários nesse
custo, Sr. Presidente, é nada. E isso não é correto. O
valor dos salários deveria ser o maior peso da composi�
ção dos custos dessas empresas, porque a segurança
só se efetiva a partir do momento em que o trabalhador
devidamente qualificado fica na porta de um banco,
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na porta de uma empresa, na porta de um escritório.
Esse trabalhador ganha muito pouco diante do que a
empresa cobra daqueles a quem ela presta serviço.
Sr. Presidente, quero aqui prestar minha soli�
dariedade e meu apoio irrestrito aos vigilantes e às
guardetes do meu Estado e do Brasil inteiro. Espero
que, em breve, tenhamos esse problema solucionado
e possamos ver a Lei nº 12.740 efetivamente cumprida
e os trabalhadores recebendo os 30% de periculosida�
de, que é o que a lei passou a determinar.
O segundo assunto que trago a este plenário,
Sr. Presidente, diz respeito também à parte de uma
fala da Presidenta Dilma Rousseff durante o encon�
tro com os prefeitos. Nós acabamos aqui de assistir a
um belíssimo debate sobre aviação no Brasil, sobre
os custos do transporte aéreo no Brasil, principalmen�
te do transporte aéreo regional. O assunto que trago
indiretamente está vinculado, Senador Jorge Viana.
Eu me refiro à falta de médicos no interior deste País.
Por que, também nesse aspecto, a Região Amazô�
nica é aquela que mais sofre? Nós não temos médicos
no interior. No Estado do Acre, salvo engano, são 22
Municípios; no meu Estado, são 61. Dos 61 Municípios,
somente 12 contam com médicos especialistas. Uma
boa parte dos Municípios sequer com médicos conta.
Os médicos vão trabalhar nesses Municípios de ma�
neira esporádica, não têm uma presença permanente
nesses Municípios.
Isso fez com que a Associação Brasileira de Mu�
nicípios, digo, a Confederação Brasileira de Municípios
entregasse à Presidenta Dilma um abaixo-assinado
com mais de 4,6 mil assinaturas de prefeitos de vários
Municípios do Brasil, solicitando ajuda para resolver o
problema – 4,6 mil assinaturas de prefeitos.
Por outro lado, o Governador do meu Estado,
quando foi abrir o ano legislativo no Estado do Ama�
zonas – ele esteve na Assembleia lendo a mensagem
–, destacou no seu discurso também, com muita prio�
ridade, que nós temos, Senadora Ana Amélia, por dia,
mortes que ultrapassam as mortes ocorridas em Santa
Maria, e mortes por falta de assistência médica. Esse
foi o discurso do Governador do meu Estado. Hoje, eu
conversava com ele ao telefone, e ele dizia: “Olha, a
situação está insustentável. Nós não temos mais como
permanecer da forma como estamos.”
Então, há certo desespero, até manifestações
emotivas como essa do Governador Omar, do Estado
do Amazonas, há dois dias. Há essas manifestações
emotivas e esses pedidos contundentes.
E, por outro lado, existem as associações mé�
dicas brasileiras, as entidades representativas dos
médicos, que são contra, radicalmente, à proposta
de trazer médicos do exterior para trabalhar no Brasil,
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questionando, criticando qualquer projeto que preveja
ou qualquer ato que possibilite a validação automática
de diplomas.
Eu sou autora de um projeto. Em nenhum momen�
to o meu projeto fala em reconhecimento automático.
Em nenhum momento o Senador Requião, que aqui
está e é autor de outro projeto, fala de reconhecimen�
to automático. O que fala é apenas de considerar a
qualidade das universidades, o que só pode ser feito
através de um estudo da compatibilidade de currículos.
E, a partir daí, sim.
Nós temos o Mercosul. Nós queremos a integra�
ção, que não deve ser só uma integração econômica,
tem que ser integração cultural, tem que ser integração
profissional também.
E os médicos, as entidades médicas falam da ne�
cessidade de um plano, de uma carreira transformada
em carreira de Estado. Eu concordo, eu concordo ple�
namente com isso. Melhorar os salários – eu concordo.
Apesar de que um médico em início de carreira recebe,
no mínimo, de R$20 mil a R$25 mil no interior do meu
Estado, mas não vão. E não vão por quê? Por uma sé�
rie de dificuldades, entre elas essa falta de um trans�
porte mais regular, o preço abusivo desse transporte.
Mas é um problema sobre o qual não dá para
adotarmos duas posições extremas e radicais: os mé�
dicos sendo contra, e o Governo querendo resolver de
qualquer jeito. Aliás, o Governo não quer resolver de
qualquer jeito. Isso ainda não foi resolvido, porque o
Governo mantém um diálogo. Agora, nós precisamos
avançar no diálogo imediatamente – Governo e seto�
res da representação médica –, porque não pode a
população ficar sem assistência médica.
Eu tive a oportunidade, nas inúmeras audiên�
cias públicas que fiz, tanto no meu Estado como aqui
em Brasília, no Senado, de debater com eles. Vocês
deveriam ser os primeiros a apresentar as soluções
para o Governo Federal, diferentemente, por exemplo,
de um Deputado do meu Estado que, pelo que eu li
no jornal, anuncia que faria um pronunciamento hoje,
sendo contra o reconhecimento automático do diploma.
Mas não há por que ser contra isso, já que nenhuma
proposta, nem mesmo, tenho certeza absoluta, da
Presidenta Dilma, está vinculada a isso. Nenhum pro�
fissional, muito menos médico, virá ao Brasil sem uma
avaliação do diploma.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Agora, que tipo de avaliação é o que preci�
samos discutir. Não é aquela prova em que 90% são
reprovados porque a prova não é compatível. Aliás, um
Município no Estado do São Paulo aplicou uma prova
semelhante para médicos formados em universidades
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brasileiras, e o resultado não foi muito diferente daque�
les alcançados por alunos brasileiros que se formam
fora ou estrangeiros que querem vir trabalhar no Brasil.
Mas há algo com que concordo: a vinda de médi�
cos estrangeiros para cá, após uma avaliação criterio�
sa do diploma dos cursos, tem que estar vinculada às
áreas de carência. Nós não queremos médicos para
atuar em planos de saúde. Não! Dizem que a proporção
médico/população no Brasil não é tão ruim, e esse é
um fato. Não é ideal, mas está longe de ser das piores
do mundo. Entretanto, o que nós precisamos fazer...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... é uma análise de onde... Já concluo. (Fora
do microfone.)
Uma análise, Senador Jorge Viana, de onde estão
atuando esses médicos. No Sistema Único de Saúde?
Uma boa parte, não. Nos interiores dos Estados bra�
sileiros? Uma boa parte, não. O Rio de Janeiro tem
dificuldade de compor equipes do Médico de Família,
porque os médicos não querem trabalhar na periferia.
Aí não adianta alegar que falta estrutura hospitalar,
porque essa é a atenção básica.
Concedo um aparte a S. Exª o Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senadora, dois aspectos têm que ser abordados, além
das observações que V. Exª fez. Em primeiro lugar, nós
estamos concedendo cem mil bolsas de estudo no ex�
terior nesse programa da nossa Presidenta Dilma, um
programa excepcional. Qualquer país inteligente no
mundo faz e já fez isso. Os Estados Unidos chegaram
a trazer todo o pessoal possível de nível universitário
da Alemanha para dentro do país num pós-guerra. Mas
tanto o seu projeto como o meu, mais especificamen�
te o meu, exigem uma avaliação não da universidade,
uma avaliação do curso, uma avaliação presencial por
parte do nosso Ministério da Educação. Então, nós não
estamos abrindo a porteira, como se diz, para qualquer
universidade de quarta ou quinta categoria do mun�
do. E, mais do que isso: essas avaliações têm de ser
periódicas – elas não são intermináveis –, a avaliação
da universidade e a do curso para o qual se aceita o
diploma. Agora, o que eu vejo é uma visão corporati�
va, egoísta. O corporativismo é a manifestação cole�
tiva do individualismo. E algumas universidades não
querem perder a prerrogativa de viajarem para fazer
observações de curso, validação do diploma. É uma
sinecurazinha que tem de desaparecer, pela neces�
sidade que o Brasil tem de regulamentar esses cem
mil estudantes...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
...que o Governo Federal está mandando para o exterior

450

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e pela necessidade que nós temos de trazer quadros
técnicos extraordinariamente habilitados, enquanto,
paralelamente, os investimentos do Governo do Brasil
têm que chegar a uma melhora sensível das nossas
universidades. Então, vamos ignorar. Eu espero que o
Senado ignore esses lamentos corporativos, porque eu
insisto: o corporativismo é a manifestação coletiva do
individualismo e não é útil para o País neste momento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Senador Requião, eu concluo meu pronuncia�
mento primeiro absorvendo o que V. Exª fala. Entretanto,
eu gostaria de dizer o seguinte: em vez de ignorar, nós
temos de trazer a categoria médica para fazer parte
da solução, porque o Brasil precisa de uma solução.
E a solução eu não vejo de outra forma. A criação de
novos cursos já foi lançada.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – A Presidenta Dilma, nas universidades públicas,
já ordenou que fosse, no mínimo, duplicado o número
de vagas, e assim está acontecendo nas universidades
públicas do meu Estado. A criação de novos cursos foi
anunciada há dois, três dias.
Então, essas medidas estão sendo tomadas. Mas
elas terão resultado daqui a sete, oito anos somente. E
para agora? Para agora, nós temos de chegar a esse
consenso. E, se o contrato aventa uma avaliação do
diploma, um contrato vinculado para as áreas de ca�
rência, não vejo por que as categorias médicas ficariam
contra. O errado são políticos, por exemplo, abraçarem
o discurso médico. Isso não ajuda, porque não ajuda
90% do povo brasileiro e aqueles que vivem nas pe�
riferias das cidades, aqueles que vivem no interior e
não têm assistência médica.
Senador Requião, o Governo Brasileiro, para
resolver esse problema, lançou o Provab, há alguns
anos. O que é o Provab? Programa de Valorização do
Profissional da Atenção Básica da saúde.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Através do Provab, independentemente do
salário, o Governo Federal paga uma bolsa mensal
de R$8 mil para o aluno, o médico recém-formado se
especializar na atenção da saúde da família, mas atu�
ando nas periferias das cidades, das grandes cidades
e das cidades dos Municípios do interior.
O Governo lançou 7.193 bolsas. Sabe quantas
foram preenchidas? Somente 20%, ou seja, só 1.460
médicos demonstraram interesse, dos mais de 7 mil
oferecidos.
Então, olha, nós precisamos sentar, porque o que
está em jogo é a atenção da saúde da população. Por�
tanto, com muita força a gente luta pela melhoria da
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situação da saúde no Brasil, nós lutamos também para
que a população possa ter a atenção e a assistência
médica que ela efetivamente necessita.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, que traz uma matéria da
maior importância. Devo dizer que nós levamos, quando
governador ainda, com a ajuda do Senador Tião Viana,
uma Faculdade de Medicina para o Acre. Temos agora
a formação, como foi colocado pelo Senador Walter
aqui, temos residência médica. Onze especialistas são
formados em Rio Branco. Agora, acabamos de ter uma
turma sendo formada. Com o apoio da UnB, da Univer�
sidade da Bahia e da USP, temos mestres e doutores
em Medicina. Mas, enquanto não fizermos uma cone�
xão, Senadora Vanessa, como bem colocou aqui V. Exª,
de alunos recém-formados que se formaram médicos,
em universidades públicas, como propôs o médico e
ex-Senador Tião Viana, hoje Governador do Acre, um
ano cada aluno de Medicina, depois de concluído o
curso, ficaria um ano em um dos Municípios que não
têm médico, como forma de compensar – recebendo
salário – com forma de compensar o ensino que teve
gratuito na sua formação.
Nós resolveríamos porque as pessoas podem até
ir ao Município, mas não querem ficar. E assim não,
nós sempre teríamos um médico residente que ficaria
um ano, bem remunerado, óbvio, em um programa do
Governo Federal com os Estados e os Municípios para
que a população pudesse ser atendida.
Mas vamos lutar. V. Exª está de parabéns por
trazer este tema que está na Ordem do Dia. Eu sou
favorável a ser rigorosos com as faculdades de Medi�
cina, mas, agora, os brasileiros estão indo estudar na
Bolívia e em outras partes do mundo. E nós temos que
resolver essa situação. Parabénsa a V. Exª.
Orador inscrito, Senador Requião. V. Exª dispõe
do tempo regimental de 10 minutos, mas, como é uma
autoridade, certamente estabelece dentro dos limites
do Regimento, o tempo. É uma satisfação, Senador
Requião, estar aqui presidindo e um orador como V.
Exª à tribuna.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Requerendo à Mesa os 20 minutos prorrogáveis por
mais 30, que evidentemente não vou usar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou apreciar no Regimento o amparo.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador, em primeiro lugar a minha perple�
xidade em relação a esta situação que vive a Câmara
Federal hoje. E eu vou repetir mais uma vez na tribuna
aquela frase célebre da época do Império: nada mais
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se parece a um luzia do que um saquarema no poder.
Os luzias de Luziânia eram os liberais na época do
Império, mas chegavam ao poder e se tornavam ma�
nifesta e explicitamente conservadores. Eu fiquei per�
plexo com a mudança de rumo do nosso Presidente
Henrique Alves em relação ao principio constitucional
da prerrogativa da Câmara Federal de cassar ou não
os seus parlamentares.
Só relembrando a história desse processo, Se�
nador Jorge Viana. Esse dispositivo constitucional foi
introduzido na Constituição porque à época os militares
que haviam ocupado o poder até então cassavam de
forma absolutamente injustificada parlamentares, e do�
minavam, porque haviam inclusive alterado o quórum,
o Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição in�
corporou essa salvaguarda. Vamos raciocinar que isso
poderia até, neste espaço democrático que estamos
vivendo, ser superado, ser modificado se errado fosse
considerado. Mas, de qualquer forma, se tiver que ser
modificado não o será por uma interpretação do Su�
premo Tribunal Federal. Deveria sê-lo através do devido
processo legislativo com uma mudança na Constituição.
Nós não podemos ver esse comportamento tigrão nas
campanhas e depois uma complacência “tchutchuca”
no exercício do poder. Perdoem-me a franqueza – tal�
vez até a comparação não tenha sido adequada para
o Plenário do Senado da República –, mas eu traduzo
desta forma a minha perplexidade.
E de perplexidade em perplexidade eu quero
levantar aqui um problema que me preocupa já há
algum tempo.
Em 7 de março de 2012, em sessão histórica,
o Senado Federal, em um raro momento de indepen�
dência e de altivez, rejeitou o nome do Sr. Bernardo
Figueiredo, em recondução para dirigir a Agência Na�
cional de Transportes Terrestres por mais 3 anos.
Por que o Senado rejeitou o nome indicado pela
Presidência da República? Porque, se agisse em sen�
tido contrário, se houvesse chancelado uma equivoca�
da indicação da Presidência da República, o Senado
estaria faltando com as suas responsabilidades em
relação à Nação brasileira.
O Senado não poderia dizer sim ao nome do Sr.
Bernardo Figueiredo depois de a Procuradoria Geral
da República haver concluído a mais profunda e vas�
ta investigação sobre transporte ferroviário no Sul do
País, com a constatação de que dois terços das fer�
rovias haviam sido dilapidados por ação criminosa da
concessionária América Latina Logística, a famosa
ALL, acumpliciamento que chegou às raias do absur�
do com a proibição de que fiscais da Agência portas�
sem talões de multa. A ANTT era então dirigida pelo
Sr. Bernardo Figueiredo, o mesmo cidadão que, como
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agente privado, havia assinado o contrato de conces�
são que, como agente público, passou a fiscalizar. Por
essa flexibilidade, Bernardo Figueiredo passou a ser
conhecido como um agente público-privado, híbrido,
ou flex, mas sempre a serviço de megainteresses pri�
vados que lhe asseguram posições de destaque na
Administração Pública.
Além disso, o Senado trairia a Nação se aceitas�
se a recondução ao cargo de Diretor Geral da ANTT
quem, segundo constatação do Tribunal de Contas da
União, além de permitir a dilapidação das ferrovias e
relegar ao atraso regiões inteiras do interior do País,
havia também permitido que as concessionárias pri�
vadas, inclusive a empresa por ele criada, a famosa
ALL, fraudassem – atenção para o termo, é pesado:
fraudassem! – os registros contábeis da concessão
para incluir como investimentos reversíveis, ao final
da concessão, todo tipo de despesa de custeio, pro�
vocando, até o momento da finalização da auditoria
do Tribunal de Contas da União, um rombo previsto de
R$25,5 bilhões. Repito com vagar: R$25,5 bilhões, até
o momento da finalização da auditoria em 2012, mas
as concessões ferroviárias terminam em 2022. Fal�
tam ainda 10 anos para o término das concessões, e,
quanto mais próximo do fim dos contratos, maior será,
ou seria, a conta malandra de falsos investimentos re�
versíveis. R$25,5 bilhões, Srs. Senadores! É mais do
que o Governo diz ter arrecadado com a privatização
dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília,
os quais foram arrematados por R$24,5 bilhões. É
claro que, ao final das concessões, esse valor será
colocado pelas concessionárias na mesa para chan�
tagear o Governo ou para convencer algumas autori�
dades de firmeza duvidosa a prorrogar os contratos
ou conceder-lhes mais benesses. São investimentos
transformados em investimentos reversíveis sem que,
na verdade, o sejam.
Pois bem, tudo isso é sabido, nada disso é novo.
Todos sabemos o que a Procuradoria-Geral da Repú�
blica constatou e o que o Tribunal de Contas da União
confirmou e acresceu sobre a relação deletéria com o
Estado e com o desenvolvimento do País do Sr. Ber�
nardo Figueiredo, verdadeiro testa de ferro dos pode�
rosos interesses oligopolísticos.
Posteriormente às denúncias da Procuradoria
Geral da República, ao julgamento do Tribunal de Con�
tas da União e à rejeição do seu nome pelo Senado,
o Sr. Bernardo Figueiredo foi incrivelmente premiado,
catapultado pela Presidente Dilma, com a presidência
da Etav – a empresa do trem de alta velocidade, o fa�
moso trem-bala –, logo em seguida transformada por
medida provisória em EPL, Empresa de Planejamen�
to e Logística, para pilotar, como bom maquinista de
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PPSs, mais de R$130 bilhões para privatizar ferrovias,
rodovias, aeroportos e portos.
Por que então volto à tribuna para tratar desse
assunto, para falar da falência da privatização da in�
fraestrutura ferroviária e rodoviária e do fracasso da
ANTT? Por que faço isso? O que me traz aqui nova�
mente é um relatório, Senador Jorge Viana, extenso
e profundo. De quem?
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Da oposição? Não. É um relatório do Ministério dos
Transportes, já de conhecimento público e em vias de
ser divulgado. Sua origem é a representação da Pro�
curadoria Geral da República ao Tribunal de Contas da
União, já referida aqui tantas vezes, e que deu início à
atuação do Estado brasileiro em relação aos malfeitos
do Sr. Bernardo Figueiredo.
Uma vez que a representação foi dirigida não
apenas contra a ANTT e a ALL, mas também contra
a União e o Ministério dos Transportes, o Ministério,
através da Portaria nº 140, de 21 de junho de 2011,
criou a Comissão Especial com o objetivo de apurar o
cumprimento dos contratos de arrendamento e con�
cessão de transporte ferroviário celebrados com a...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– América Latina Logística (ALL Malha Sul). (Fora do
microfone.) Por questões burocráticas, a comissão ini�
ciou os seus trabalhos em novembro de 2011.
O relatório é amplo, é um relatório oficial do Go�
verno Federal, são mais de 500 páginas contendo a
análise econômico-financeira e jurídica da concessão
da ALL no sul do Brasil, especificamente no Rio Grande
do Sul, Estado onde se originaram as denúncias que
motivaram a ação do Ministério Público Federal. São
mais de 5 mil páginas de anexos, contendo análise
de documentos, relatórios, visitas técnicas, registros
fotográficos e depoimentos de autoridades.
E o que conclui a Comissão Especial do Minis�
tério dos Transportes? Conclui que o quadro terrível
descrito na representação da Procuradoria Geral da
República expressa fidedignamente...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ... a realidade trágica da destruição do sistema fer�
roviário, a captura do interesse público pelo interesse
privado, a criminosa leniência da ANTT, quando gerida
ou aprisionada pelo Sr. Bernardo Figueiredo.
A Comissão conclui que, diante do quadro de fla�
grante abusado e reiterado descumprimento do contrato
de concessão pela ALL, o mesmo deveria ser extinto
por caducidade. Diz a comissão:
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“Uma vez que foi devidamente verificado e confir�
mado pela Comissão o não atendimento e cumprimento
das cláusulas contratuais, poderia o Governo Federal
valer-se da Cláusula Décima Quinta do contrato de
concessão firmado para a Malha Sul:
Da Extinção da Concessão.
§ 2º. A Caducidade ocorrerá em casos previstos
no artigo 38 e seus parágrafos da Lei nº 8...
(Interrupção do som)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) –
...previstos no artigo 38 e seus parágrafos da Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e na hipótese
de inadimplemento financeiro do contrato de arren�
damento”.
O referido art. 38 da Lei n° 8.987 dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previstos no art. 175 da Constitui�
ção Federal:
Art. 38 – A inexecução total ou parcial do con�
trato acarretará, a critério do poder concedente, a de�
claração de caducidade da concessão ou a aplicação
das sanções contratuais, respeitadas as disposições
deste artigo, do art. 27 e as normas convencionadas
entre as partes.
§ 1º – A caducidade da concessão poderá ser
declarada pelo poder concedente quando:
I – o serviço estiver sendo prestado...
(Interrupção do som)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Eu acho que com essa interrupção está sendo
inutilizado o meu pronunciamento, porque ninguém vai
conseguir entender o texto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O problema ...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Se V. Exª me desse mais 5 minutos, eu acho
que seria suficiente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Atendendo à solicitação de V. Exª, e certamen�
te contando com a compreensão do Plenário, estou
fazendo o registro porque acho que é mais adequado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Plenário inclusive que não está ausente neste
momento.
§ 1º. A caducidade da concessão poderá ser de�
clarada pelo poder concedente quando:
I – o serviço estiver sendo prestado de forma
inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,
critérios, indicadores e parâmetros definidores da qua�
lidade do serviço.
Embora declare que não há justificativa jurídica ou
ética para a continuidade do contrato de concessão da
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ALL, a Comissão do Ministério dos Transportes reco�
nhece que o Estado brasileiro, depois da privatização
do Governo Fernando Henrique Cardoso, encontra-se
absolutamente desaparelhado e na condição de refém
de grupos econômicos privados:
“A Comissão avalia que antes de recorrer a esta
cláusula, embora já haja motivações mais do que su�
ficientes, a recorrência a esta deve ser efetuada so�
mente após uma total avaliação jurídica, um planeja�
mento bem elaborado e preparação contingente para
a devolução e recebimento da malha, com imediato
processo de reconcessão.
Com a opção pela desestatização feita durante a
década de 90 pelo Governo, não restou estrutura em
quantidade de elementos humanos e atualização tec�
nológica capaz de administrar atualmente e imediata�
mente uma atividade dessa especificidade.”
Diante dessa incrível confissão do próprio go�
verno de que a privatização foi um fracasso e de que
o Estado brasileiro está aprisionado, encalacrado no
modelo, como justificar, Presidente Jorge Viana, mais
entrega da infraestrutura? Depois do fracasso desse
tipo de concessão, por que continuamos com isso?
Era o que eu tinha a dizer, Presidente.
Primeiramente gritaram as prefeituras, as as�
sociações comerciais, os produtores das regiões do
interior do Sul do Brasil abandonados pela concessio�
nária privada ALL. Em seguida, ouvindo o reclamo, o
Ministério Público Federal agiu, representando contra
a União, Ministério dos Transportes, ANTT e ALL junto
ao Tribunal de Contas da União.
O Tribunal de Contas agiu, demonstrando que,
sob a batuta do Sr. Bernardo Figueiredo, a ANTT
descumpria sua missão constitucional, servindo aos
interesses oligopolistas privados e aquiescendo com
a destruição das ferrovias brasileiras e a degradação
do transporte ferroviário.
Diante disso, o Senado, depois de reiterados aler�
tas deste Senador, desta tribuna, à Presidente Dilma,
defendeu a República. O Senado defendeu a República
e o interesse público, impedindo que o Sr. Bernardo
Figueiredo fosse reconduzido à direção geral da ANTT.
Pois agora é o próprio Executivo, através da Co�
missão Especial do Ministério dos Transportes, que
constata que o Sr. Bernardo Figueiredo é o canibal das
ferrovias brasileiras e que sua ação à frente da ANTT
foi prejudicial ao País.
Até quando as instituições da República serão
desconsideradas e o seu julgamento desrespeitado?
O que mais poderemos esperar? Que o Papa se ma�
nifeste? Uma reclamação ao Vaticano? Não. Até quan�
do o Sr. Bernardo Figueiredo será protegido e seguirá
causando prejuízos ao País? Quem, afinal, o protege?
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Quem quer que seja não é companheiro da Pre�
sidente Dilma, a nossa Presidente, a Presidente que
elegemos e por cujo governo torcemos e trabalhamos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 7 de março
de 2012, em sessão histórica, o Senado Federal, num
momento raro de independência e altivez, rejeitou o
nome de Bernardo Figueiredo para ser reconduzido à
direção da Agência Nacional de Transportes. Por que
o Senado rejeitou o nome indicado? Porque, se agisse
em sentido contrário, estaria agindo contra a Nação. O
Senado não poderia dizer sim ao nome do Sr. Bernardo
Figueiredo depois de a Procuradoria Geral da República
haver concluído a auditoria que fez, acumpliciamento
que chegou às raias do absurdo, como a proibição de
que fiscais da Agência portassem talões de multas.
E nós estamos hoje nessa situação.
Mas como é que se tem comportado o Governo
Federal?
Indicou para a ANTT e para outra agência direto�
res sem a análise do Senado Federal. E nós estamos
tão calados diante disso quanto calados estamos há
mais de uma dezena de anos em relação aos vetos
presidenciais, desde o Governo Itamar. E dizem por
aí, à sorrelfa...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ...não cheguei a constatar a legitimidade (Fora do
microfone.) das denúncias – que, a cada veto que não
é votado, temos uma diretoria indicada pelos controla�
dores do Congresso Nacional.
Essa situação não pode ser mantida. Nós não
podemos aceitar que os diretores da ANTT e dessa
nova empresa que foi objeto desse recente escândalo
que envolve a secretária da Presidência em São Paulo
sejam mantidos sem análise do Senado Federal, sob
o pretexto de que as agências não podem parar.
Essa violência, Senador Jorge, é tão grande
quanto a violência do Supremo Tribunal Federal, que
não quer respeitar a Constituição, cassando Parla�
mentares sem que essa cassação seja submetida ao
crivo de seus pares.
Se alguma está errada na nomeação sob o crivo
do Senado, que se mude a Constituição e se libere a
Presidente para nomear quem quiser e se responsabi�
lizar por isso, da mesma forma que o Supremo Tribunal
Federal só pode cassar Parlamentares enquanto viger
esta Constituição, errada ou não, com a anuência da
Câmara Federal ou do Senado, quando for o caso.
Nós estamos num processo de subordinação ab�
surdo. O discurso no Parlamento, durante as eleições
das mesas, é o discurso dos tigres combatentes em
defesa da Constituição, da soberania e da nacionali�
dade. No exercício do poder, o Senado e o Congresso
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assumem a posição definitiva de “tchutchucas”, mos�
trando que o que se gasta conosco, essas verbas vul�
tosas para a manutenção do Congresso, na realidade,
não tem sentido algum.
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Obrigado pela tolerância do tempo, Senador. (Fora
do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, que é um grande orador e
sempre traz temas que defende com a história que tem
na vida pública e com a ênfase que só V. Exª sabe dar.
Como orador inscrito, Senador Rodrigo Rollem�
berg.
Estava inscrito e também pela Liderança.
Tempo... estamos próximos da hora da Ordem
do Dia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, quero
aproveitar para cumprimentá-lo por assumir a Primei�
ra Vice-Presidência do Senado Federal, V. Exª que é
um grande quadro da política brasileira. Tive privilégio
de conviver muito com V. Exª na discussão do Códi�
go Florestal, ao longo dos anos de 2011 e 2012, e de
fortalecer a convicção de que V. Exª é um dos grandes
homens públicos nesta Casa.
Portanto, cumprimento V. Exª pela nova missão
que desempenha.
Eu quero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
cumprimentar a Presidenta Dilma por uma medida que
está sendo anunciada como se a Presidenta já tivesse
decidido que ainda este semestre vai implantar a deso�
neração completa dos impostos sobre a cesta básica.
Nós vivemos um momento desafiador da nossa
economia. Tivemos índices de crescimento elevados
nos últimos anos do governo do Presidente Lula. Es�
tamos vivendo um momento de pleno emprego, com a
menor taxa de desemprego do País, mas, no entanto,
o Brasil tem crescido a taxas pequenas nos últimos
dois anos, o que nos desafia a tomar medidas que
possam construir um ambiente que permita a conti�
nuidade do desenvolvimento em taxas elevadas com
distribuição de renda.
Eu diria que esse é um desafio. E algumas reivin�
dicações históricas do setor produtivo brasileiro foram
atendidas pela Presidenta, como a redução substantiva
dos juros, a desoneração tributária de muitos setores
e, agora, a redução do preço da energia elétrica.
Mas, ainda assim, em função da crise interna�
cional, a economia brasileira ainda não reagiu como
gostaríamos que tivesse reagido. E, apesar de todos
esses dados positivos, dados relevantes, como o nú�
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mero enorme de brasileiros – quase 40 milhões de bra�
sileiros – que, nos últimos anos, deixaram a condição
de pobreza para ingressar na classe média, apesar de
todo o esforço da Presidenta Dilma de colocar a erra�
dicação da miséria no Brasil como prioridade do seu
Governo, nós temos um enorme desafio.
E, hoje, os jornais trazem uma notícia preocu�
pante, que é o índice de inflação do mês de janeiro,
de 0,86%, que vem a ser o maior índice no mês de
janeiro dos últimos dez anos.
Aproveito este momento de preocupação, em que
o Governo vem tomando medidas de desoneração do
setor produtivo, de redução da taxa de energia elétrica,
das tarifas, de redução dos juros, para me solidarizar
com essa medida anunciada pela Presidenta Dilma,
no Paraná, há dois dias, da sua disposição de retirar
todos os impostos que incidem sobre a cesta básica.
Como Deputado Federal, Senador Jorge Viana,
Senador Paulo Paim, apresentei, quando da discussão
da reforma tributária naquela Casa, que tinha como
relator o Deputado Sandro Mabel, juntamente com a
Deputada Ana Arraes, uma emenda que previa exa�
tamente isto: a retirada de todos os impostos sobre a
cesta básica, emenda, aliás, que foi acolhida no pa�
recer do Deputado Sandro Mabel, que não chegou à
votação no Plenário, não teve concluída a sua votação
pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Mas, vejam, embora o Brasil tenha tido bastante
sucesso na redução da pobreza, em função das polí�
ticas de aumento do valor real do salário mínimo, da
questão das aposentadorias, da ampliação do Bolsa
Família e, agora, com essa nova política salarial, já
aprovada pelo Congresso Nacional há alguns anos,
nós tivemos um reajuste de 9% do salário mínimo, o
que fez com que o seu valor saísse de R$622 para
R$678, eu quero fazer uma reflexão sobre os impac�
tos extremamente positivos que a medida de retirar
todos os impostos sobre a cesta básica representará
para o Brasil.
Segundo o Dieese, neste início de ano, os preços
da cesta básica apresentaram alta em todas as capitais
onde o Dieese realiza, mensalmente, a pesquisa nacio�
nal sobre a cesta básica. As maiores elevações foram
apuradas em Salvador (17,85%), Aracajú (13,59%),
Natal (12,48%) e Brasília (11,30%).
Em 12 meses – entre fevereiro de 2011 e janeiro
último –, período para o qual o Dieese reúne informa�
ções de preços da cesta básica em 17 capitais, em
todas as regiões houve aumento acima de 10%, com
as maiores elevações situando-se em Natal, Salvador
e Aracaju.
Vejam bem: nós, por meio da política de reajuste
do salário mínimo, conseguimos aumentar o salário
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mínimo em 9% este ano, mas o aumento da cesta bá�
sica está aumentando, pelos dados do Dieese, 10%.
Se levarmos em conta, Senador Paim, que nós
temos um sistema tributário bastante injusto, porque
é regressivo, faz com que quem ganha menos acabe
pagando mais impostos, nós estamos anulando, de
certa forma, todos os benefícios da política salarial
em função dos altos preços da cesta básica no Brasil.
De acordo ainda com o estudo do Dieese, com
o aumento nominal de 9% no valor do salário mínimo
a partir de janeiro, para comprar os gêneros alimentí�
cios essenciais, o trabalhador remunerado pelo piso
nacional precisou realizar, na média das 18 capitais
pesquisadas, jornada de 92 horas e 17 minutos, tem�
po inferior às 93 horas e 54 minutos exigidas em de�
zembro de 2012.
Mas, em relação a janeiro de 2012, quando a
pesquisa era feita em 17 localidades, a jornada exigi�
da foi maior, já que naquele mês eram necessárias 87
horas e seis minutos.
Aqui, Senador Jorge Viana, quero trazer um es�
tudo bastante interessante, feito por dois estudantes
de Economia da Universidade Federal do Acre, Luiz
Felipe de Oliveira Pinheiro e Luana Alexandra Shalub
Llanco, mostrando que o Brasil é considerado o País
com a maior carga tributária (média de 37%), entre os
produtos alimentícios, enquanto o padrão internacio�
nal, Senador Paulo Paim, situa-se em torno de 8% no
preço final ao consumidor.
Segundo dados da Associação Brasileira das
Indústrias de Alimentação, no caso dos alimentos in
natura, como feijão, arroz, dentre outros, os impostos
incidem em até 23% sobre o preço final do produto.
Segundo o Dieese, em 2010 – e esse dado deve
estar bem próximo disso em 2013 –, a aquisição de
alimentos consumiu 53% do rendimento líquido do tra�
balhador que ganha um salário mínimo, contra 47%
em abril de 2009, em função da alta dos preços nos
alimentos ocorrida no passado.
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias
de Alimentação, com a redução da carga tributária
sobre alimentos, a isenção de impostos aumentaria o
tamanho do mercado consumidor em 5%, o que geraria
mais de 600 mil novos empregos, tanto na agropecu�
ária quanto na indústria, provocando um crescimento
de 7% na arrecadação tributária.
Isso contraria as projeções daqueles que preve�
em uma queda no nível de arrecadação proveniente
da isenção do ICMS sobre a cesta básica, na tentativa
de justificar uma visão elitista e preconceituosa contra
mais comida na mesa dos pobres.
Os dados da Associação Brasileira das Indústrias
de Alimentação apontam que haveria um crescimento
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de 11% no valor real do salário mínimo com essa me�
dida. Portanto, veja a importância dessa medida, Se�
nador Jorge Viana, anunciada pela Presidenta Dilma.
Como disse, nós aprovamos aqui, ao longo do ano
passado, a redução, isenções tributárias para diversos
segmentos da economia. No setor automotivo, para a
linha branca, foi um importante instrumento de enfren�
tamento da crise, de preservação do emprego, mas,
sem dúvida nenhuma, medida será tão importante, não
apenas para a economia, mas para a distribuição de
renda no nosso País, para a redução das desigualdade
regionais, para a redução das desigualdades sociais,
para o aumento do poder de compra do trabalhador
que recebe o salário mínimo, do que a total isenção de
impostos sobre os produtos da cesta básica.
Isso foi um compromisso meu, de campanha,
Senador Jorge Viana. Como disse aqui, apresentei
essa proposta como Deputado Federal, defendi isso na
campanha no Senado. Portanto, eu não poderia deixar
de vir aqui, na condição de Líder do Partido Socialista
Brasileiro, para saudar, com muito entusiasmo, com
muita alegria, essa decisão da Presidenta Dilma, que
espero seja efetivada o mais rápido possível, porque,
sem dúvida alguma, contribuirá para conter a inflação
e garantirá o aumento real do valor do salário mínimo
dos trabalhadores brasileiros e terá impacto significa�
tivo na redução da pobreza, da miséria e na redução
das desigualdades sociais no nosso País.
Ouço com muita alegria o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT –RS) – Senador
Rodrigo Rollemberg, eu sei que o tempo está termi�
nando, mas eu não poderia deixar de cumprimentar
V. Exª pelo pronunciamento que faz neste momento,
falando da luta que foi a nossa caminhada para valori�
zar o salário mínimo. Alguns aqui votaram contra. Mas
sabíamos que estávamos certos. Caminhamos juntos,
e o salário mínimo teve esse crescimento, como aqui
foi lembrado, acompanhando o crescimento do PIB.
Se aqui for consagrado o que nós combinamos, até
2023 o salário mínimo vai se aproximar efetivamente
de um salário mínimo de primeiro mundo. Isso é mais
do que positivo. Quanto à cesta básica, V. Exª traz mais
destaque à postura da Presidenta Dilma. Sem sombra
de dúvida, com essa medida, aí sim, o salário mínimo
vai atender em grande parte o interesse da população.
Claro que não é o ideal, mas estamos avançando. O
aparte que eu faço é só para cumprimentar V. Exª pelo
brilhantismo do pronunciamento, valorizando o cresci�
mento do salário mínimo e essa mudança fundamental,
agora, no custo da cesta básica. Parabéns a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Incorporo
o pronunciamento de V. Exª ao meu pronunciamento
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e registro que é uma alegria ser aparteado por V. Exª,
que tem sido nesta Casa, ao longo de toda a sua tra�
jetória, um exemplo na defesa dos trabalhadores, na
defesa de um salário mínimo compatível com a digni�
dade humana, na defesa dos aposentados, o que só
torna mais relevante a sua contribuição para o meu
pronunciamento.
Agradeço, Senador Jorge Viana, esta oportuni�
dade. Mas não poderia deixar de fazer este registro
da minha alegria com a decisão anunciada pela Pre�
sidenta Dilma, pela importância que tem na melhoria
da vida dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Querido amigo, Senador Rodrigo Rollemberg,
eu queria cumprimentar V. Exª, agradecer as palavras.
Para mim, foi um privilégio chegar a esta Casa e ter
recebido a missão de trabalhar com V. Exª na Comis�
são de Meio Ambiente e termos tratado, junto com o
Senador Luiz Henrique e outros colegas, talvez do tema
mais difícil destes dois primeiros anos que temos de
mandado aqui no Senado, que foi o Código Florestal.
Cumprimento-o também por trazer para cá o de�
bate sobre a desoneração do custo da cesta básica
para todos os brasileiros.
Isso é mais uma atitude do Governo da Presidenta
Dilma que atende, estabelece uma relação diferenciada
com o conjunto dos brasileiros que precisam.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –

ORDEM DO DIA
Como não temos quórum regimental, encerrada
a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão delibe�
rativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 585, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Pro�
visória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP);
e Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF),
favorável à Medida Provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2012,
que oferece.
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2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único
do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de De�
creto Legislativo nº 580, de 2012 (apresenta�
do como conclusão do Parecer nº 1.718, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador José Pimentel), que
aprova a Programação Monetária para o 4º
trimestre de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Seguimos com a lista de oradores inscritos.
Primeiro inscrito é o Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Jorge Viana, que preside a sessão, Senador Capiberi�
be, Senador Rollemberg, que está no plenário, venho
à tribuna mais uma vez, neste momento, para falar de
um tema que é a alavanca da minha própria vida: a
defesa permanente dos interesses dos trabalhadores,
dos aposentados, dos pensionistas, enfim, daqueles
que mais precisam.
Quero, de imediato, Sr. Presidente, agradecer a
paciência da Presidente da Comissão de Valorização
da Primeira Infância, Srª Lisle Heusi de Lucena, filha do
meu inesquecível amigo e Senador Humberto Lucena,
que está aguardando para que eu possa recebê-la há
um longo período – ela que tem um trabalho belíssimo
em relação à primeira infância na Cultura da Paz, este
é um dos livros que ela me apresentou, entre tantos
–, e vou recebê-la depois do meu pronunciamento.
Sr. Presidente, como eu havia falado ontem, quero
destacar aqui que, no dia 6 de março, uma quarta-feira,
todas as centrais sindicais – CUT, Força Sindical, Nova
Central, CGTB, CTB, UGT e o Fórum Sindical dos Tra�
balhadores, que reúne 18 confederações –, que tenho
a alegria de caminhar sempre com eles, promoverão,
aqui na Esplanada dos Ministérios, uma chamada
Marcha sobre Brasília. A previsão é de estarmos aqui
com quarenta mil pessoas. Serão recebidos, nesse
mesmo dia, pela Presidenta Dilma. O objetivo, junto
ao Executivo, é que sejam, enfim, atendidas bandeiras
históricas dos trabalhadores.
Entre essas bandeiras estão, com certeza, o fim
do fator previdenciário, o reajuste dos aposentados, a
instituição da jornada de trabalho de 40 horas sema�
nais, a regulamentação da Convenção nº 151 da OIT,
que garante a negociação coletiva para os servidores,
a ratificação da Convenção nº 158 da OIT, que inibe a
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demissão imotivada, a reforma tributária, o assenta�
mento de 200 mil famílias por meio da reforma agrária,
o investimento de 10% do PIB na educação e a valori�
zação do trabalho e dos aposentados e pensionistas.
Nesse dia, tenho certeza, a Presidenta Dilma os
receberá, o que já confirmou e eu informei ontem. Cla�
ro que eles sabem que a Presidenta não poderá dizer
“olha, tá aqui; vou atender a todos”, mas tenho certeza
de que a Presidenta, dentro do possível, atenderá, pelo
menos em parte, à pauta dos trabalhadores.
Sr. Presidente, creio que o encontro que a Pre�
sidenta Dilma terá com as centrais sindicais e com as
confederações será mais um marco na relação que
o Executivo tem que ter com os movimentos sociais.
Estou, claro, torcendo para que o Governo esteja sen�
sibilizado com as reivindicações dos trabalhadores
aposentados.
Tenho certeza de que, com isso, nós estare�
mos caminhando para que, efetivamente, melhorem
as condições de vida de todo o nosso povo e vá na
linha da justiça, justiça que estamos fazendo, sim, em
inúmeras áreas e em que entendemos que podemos
avançar ainda mais.
Sr. Presidente, eu gostaria, também, de dizer que
hoje, dia 7 de fevereiro, é o dia nacional de um povo
que nem sempre é lembrado. É o Dia Nacional de Luta
dos Povos Indígenas. Dia 7 de fevereiro, hoje, sim, é
o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas pela Lei
federal nº 11.696, de 2008, lei de minha autoria, que foi
sancionada pelo Presidente Lula. Dia 7 de fevereiro é
também – por isso apontei esta data como dia de luta –
o dia do martírio do grande líder dos povos indígenas,
o índio Sepé Tiaraju, morto em combate em 1756, na
chamada Guerra Guaranítica, no Extremo Sul do País,
lá no meu Rio Grande. Defendendo o nosso País, na
fronteira, ele acabou sendo assassinado.
Três dias depois, cerca de 1500 índios são mas�
sacrados na Batalha de Caiboaté, pelos exércitos da
Espanha e de Portugal, culminando, então, aí sim, e
somente aí, com o chamado Tratado de Madri.
Mais do que uma disputa por terras estava em
jogo nessa guerra, a hegemonia portuguesa sobre um
modo de vida que se baseava num sistema igualitário
e justo. É do pensador francês Voltaire a célebre frase:
“As missões jesuíticas na América do Sul representam
um triunfo para a humanidade.”
Portanto, 7 de fevereiro, martírio do líder da resis�
tência indígena Sepé Tiaraju, é Dia Nacional de Luta
dos Povos Indígenas e de extrema importância para
o Brasil, para as comunidades indígenas e, por certo,
para as entidades da sociedade civil que lutam em prol
do reconhecimento do direito do índio. Diversos atos,
hoje, em todo o país, lembram esta data, assim como
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também fazem reflexões sobre a situação da discrimi�
nação desses brasileiros.
Sr. Presidente, na cidade de São Gabriel, lá no
meu Rio Grande, onde ocorreu o genocídio desses in�
dígenas, está um monumento em memória do grande
líder Sepé Tiaraju, que morreu lá, assim, no comba�
te na fronteira. E o Brasil todo lembra a frase que ele
deixou marcada na história: “Aqui não! Esta terra tem
dono!” Ali ele fez o enfrentamento com os espanhóis
e os portugueses. “Aqui, não! Esta terra tem dono!”
As celebrações iniciaram no dia 5 de fevereiro e
terminam no dia de hoje. Representantes das etnias
guarani, charrua, kaingang, entre outras, estão lá lem�
brando aquele momento, que ficou marcado para sem�
pre na memória de todo o povo brasileiro. Sim, hoje
é o dia de homenagear todos aqueles que lutam pela
liberdade, pela igualdade, por direitos humanos e por
oportunidades a todos.
Eu sempre aproveito, Senador Jorge Viana, numa
oportunidade como esta, para lembrar os índios, os
negros, as mulheres, enfim, todos aqueles que, de
uma forma ou de outra – as pessoas com deficiência
–, acabam sendo discriminados. Sete de fevereiro, Dia
Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Homenagem
ao grande líder Sepé Tiaraju.
Sr. Presidente, fiz questão também de pedir a
V. Exª que eu fosse chamado pelo fim, depois da Or�
dem do Dia.
Quero fazer uma homenagem hoje a um brasi�
leiro, um jovem brasileiro, um militante do Partido dos
Trabalhadores. Acho que ele merece. Ele foi fundamen�
tal aqui, Sr. Presidente. E não é por ser jovem que não
se pode homenagear. Neste País, temos a mania de
homenagear somente os mortos. Por que não home�
nagear o trabalho de quem está vivo?
Quero homenagear um jovem que é, na verda�
de, o Presidente da Fundação Palmares: Eloi Ferreira
de Araújo. Ele foi fundamental para se aprovar o Es�
tatuto da Igualdade Racial, de minha autoria. Ele foi
fundamental para aprovar a política de cotas, que tive
a alegria de relatar, por indicação do meu Partido, em
duas comissões e que hoje é realidade. Aqui, eles fi�
cavam bravo comigo: “Não, o Paim com essa política
de cotas!” E, até hoje, me atiram pedras. Eles vão ter
de engolir que a política de cotas está aí. A Presidenta
Dilma sancionou, era compromisso de Lula e de Dil�
ma. E a nossa juventude, branco, índio, negro, todos
estão com a maior tranquilidade nas universidades,
dando espaço para aqueles que são os mais pobres.
Pobres, índios e negros! Neste País aqui, como dizia
Sepé Tiaraju, esta terra tem dono. Negros, índios e
pobres, a partir deste momento histórico, têm espaço
agora na universidade, e vocês vão ter de aceitar, por�
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que é isso o nosso projeto, é essa a nossa proposta.
Queremos que os pobres também cheguem lá. Faço
aqui esta homenagem.
Eu gostaria, então, Sr. Presidente, de compartilhar
com os Srs. e as Srªs Senadoras documento que che�
gou às minhas mãos. Trata-se do balanço do trabalho
realizado pelo Presidente da Fundação Palmares, Eloi
Ferreira de Araújo, à frente da fundação desde março
de 2011. Eloi foi Ministro, no Governo da Presidenta
Dilma, da Secretaria de Promoção da Igualdade Ra�
cial e também Ministro na época do Presidente Lula.
Ele é um grande quadro do Partido dos Trabalhado�
res e do nosso Governo. A marca que ele imprime em
seu trabalho é a do empenho e do compromisso em
realizar importantes trabalhos para ele e para todo o
nosso povo.
O trabalho que ele realiza é aquele em que ele
pode, à noite, dizer: “Eu durmo em paz, ciente do de�
ver cumprido”.
Por isso, Eloi, você aqui não diz, mas, como di�
zem que quem faz o bem não olhando a quem faz o
bem a si também, esse é o trabalho que você faz. Pa�
rabéns, Eloi!
A Fundação Cultural Palmares foi criada e eu
estava lá na criação, lá atrás, foi criada para refor�
çar – lembro-me do Moura, o primeiro Presidente da
Fundação Palmares – a cidadania, a identidade e a
memória dos negros neste País.
A instituição, na gestão de Eloi, tem dado conti�
nuidade às ações voltadas para a promoção, preser�
vação e valorização das manifestações materiais e
imateriais afrodescendentes e a internacionalização
de ações do Governo Federal no âmbito do interesse
de todo o nosso povo, de toda a nossa gente, mas,
claro, valorizando a cultura negra.
A Palmares, por meio da Assessoria Internacio�
nal, conseguiu dar visibilidade à questão do negro no
Brasil durante a 36ª Conferência-Geral da Unesco, a
Conferência Mundial Rio+20, em parceria com a Or�
ganização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), no projeto A Rota dos
Escravos, com a realização do Seminário Internacio�
nal Herança, Identidade, Educação e Cultura: gestão
dos sítios ligados ao tráfico negreiro e à escravidão.
Além disso, houve também a realização do edi�
tal Conexão Brasil-África, em parceria com a Agência
Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações
Exteriores, que recebeu mais de 70 propostas de pro�
jetos, além da indicação do Cais do Valongo – localiza�
do na zona portuária do Rio de Janeiro – a Patrimônio
Histórico da Humanidade.
A Fundação garantiu a reforma do Parque Memo�
rial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em
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Alagoas. A área localizada onde viveu Zumbi dos Pal�
mares, o principal líder quilombola do Brasil colonial, é
o primeiro espaço cultural temático negro e referência
do turismo étnico da América Latina.
Eloi fez e está fazendo um belo trabalho. Sua de�
dicação em promover a cultura negra inclui a criação
do edital para a criação de Núcleos de Formação de
Agente Cultural da Juventude Negra, juventude negra
tão massacrada. Neste País, de cada dez jovens as�
sassinados, oito são negros.
Também foi realizado o seminário nacional Cultura
como Veículo da Erradicação da Miséria e o seminário
Cultura, Organização e Sustentabilidade das Comu�
nidades Tradicionais de Terreiro do Distrito Federal.
Então, Sr. Presidente, temos ainda aqui obriga�
ção de recordar o andamento de programas, como o
e-Matriz, que tem como objetivos coletar e sistematizar
informações que permitam a formulação de políticas
para as comunidades tradicionais de terreiros; o Pró�
-Capoeira, ciclo de debates que visa contribuir para a
salvaguarda e promoção da atividade no Brasil e no
mundo e o Cadastro Nacional da Capoeira, que tem
como proposta mapear o segmento.
Aqui eu faço um destaque, Sr. Presidente. Quan�
do se falava em capoeira, lembrava-se que era só uma
atividade de negros. Não! Hoje, graças ao trabalho que
o Governo vem desenvolvendo, capoeira é uma ativi�
dade de negros, de brancos e de índios. E que bom
que avança essa arte em todas as escolas!
Sr. Presidente, com esse movimento, organizado
pela Fundação Palmares, estamos identificando mes�
tres, professores, instrutores, grupos, pesquisadores,
instituições de pesquisa e entidades que agregam
esses grupos por todo o País e valorizam a capoeira.
Há também a edição de inúmeras publicações,
com destaque para a coleção Conheça Mais, que
mobilizou intelectuais negros e brancos nos seguin�
tes Estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão,
Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Brasília e o meu Rio
Grande do Sul.
Sr. Presidente, em relação às comunidades qui�
lombolas tão sofridas, a gestão de Eloi trabalhou dire�
tamente no Governo Dilma, garantindo a certificação
de 323 comunidades quilombolas, chegando hoje ao
total de 2052 comunidades certificadas, a partir, prin�
cipalmente, do trabalho de Lula e de Dilma.
Foram firmados também convênios para identi�
ficar e mapear as comunidades quilombolas por meio
do projeto Quilombo Cultural.
Sr. Presidente, institucionalmente, existe a recu�
peração do terreno e a aprovação de 80 milhões em
emendas para a construção do Museu Nacional Afro�
-Brasileiro de Cultura e Memória, a ser realizada em
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Brasília, com o objetivo de se tornar o primeiro equipa�
mento de cultura afrodescendente do Estado Brasileiro;
duas novas representações regionais para aproximar
a instituição de seu público-alvo nos Estados de São
Paulo e Maranhão; e a mudança da sede, em Brasília,
para a redução dos gastos, a fim de que o orçamen�
to da instituição seja investido nas áreas finalísticas.
A gestão de Eloi tem feito parcerias com outros
órgãos do �����������������������������������������
G����������������������������������������
overno e, desse modo, alcançou importan�
tes avanços, como a inclusão das temáticas africanas
e afrodescendentes na pauta da Reunião da Coopera�
ção Internacional Federativa do Brasil, realizada pela
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência
da República, e o acordo entre a Fundação e a tão im�
portante Defensoria Pública da União, que deve, com
certeza, possibilitar o melhor assessoramento jurídico
às comunidades quilombolas.
Sr. Presidente, fico mais uma vez feliz em poder
retratar aqui esse balanço, porque, como eu disse, Eloi
Araújo é um militante jovem da luta pela igualdade racial
e o seu trabalho é feito com seriedade, competência e
uma enorme dedicação.
Eloi, você foi parceiro, sim, muito parceiro, aqui,
e a história há de registrar. Repito, como quando co�
mecei aqui, falando de você: o Estatuto da Igualdade
Racial tem a sua digital, a política de cotas também e
o avanço no mundo quilombola também.
Quero, enfim, cumprimentar o companheiro de
luta, Presidente da Fundação Palmares, Eloi Araújo,
pelo trabalho realizado e por me ter encaminhado esse
balanço para que eu pudesse comentar aqui, no Se�
nado da República, desta tribuna.
Sr. Presidente, deixo aqui, em anexo, inclusive
nos Anais da Casa, um resumo das principais obras
realizadas pela nossa importante Fundação Palmares,
em sintonia naturalmente com a Seppir e também com
o Governo da Presidenta Dilma.
Sr. Presidente, voltarei à tribuna outras vezes
para uma pauta positiva, mostrando o trabalho que
nós temos feito aqui no Congresso Nacional; trabalho
voltado para o interesse comum. Muitas vezes, che�
gam distorções aos nossos Estados daquilo que efe�
tivamente é feito aqui.
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Eu fiquei feliz em ver esse relatório, meu Presi�
dente,...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –...da Pre�
sidência do Senado, desse livro que está nas nossas
mesas, porque muitas vezes as distorções em que
são jogadas não relatam os fatos e esse relatório
aqui, divulgado pelo Presidente Sarney, quem ler com
carinho vai ver que muitas inverdades são colocadas
publicamente sobre a participação dos Senadores, e
esse relatório traz a verdade.
Por isso, quero cumprimentar a Casa pela publica�
ção desse relatório aqui divulgado pelo ex-Presidente
José Sarney. São coisas que parecem infantis e até
bobas, Sr. Presidente, como plantar uma notícia de que
um Senador trabalhou mais do que o outro, quando é
mentira. Os dados mostram diferentemente e fazem
disso uma luta política, para mim, imoral, desigual e...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –...de falta
de ética. Com isso eu não concordo. Por isso, Sena�
dor Capiberibe, eu sou contra o voto secreto. (Fora do
microfone.) Sou contra tudo que é secreto. Eu abro
sempre o meu voto em todas as situações. Venho à
tribuna e assumo como votei. E assim o farei eterna�
mente, porque acho que parlamento que se preza não
tem que ter voto secreto. Cada um tem que assumir
as suas posições, nem sempre agrada a todos, mas
a vida é assim. Assuma e terá direito de defender o
seu ponto de vista.
É assim que eu pauto a minha vida aqui no Par�
lamento.
Senador Jorge Viana, muito obrigado por V. Exª
ter assegurado a minha fala depois da Ordem do Dia,
para que eu pudesse fazer esses comentários, em 20
minutos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)

460

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO02289
2013

Sexta-feira 8

FEVEREIRO 2013

02290 Sexta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª, Senador Paim, e felicito-o por
lembrar que hoje é o Dia dos Povos Indígenas, projeto
de autoria de V. Exª, sancionado pelo Presidente Lula.
Com a palavra, como último orador inscrito, meu
companheiro de luta do mesmo rio, João Capiberibe,
Senador Capi.
Quero também cumprimentar as pessoas que nos
visitam e aqueles que nos acompanham nesta quinta�
-feira pela TV Senado e pela Rádio Senado.
Com a palavra V. Exª, Senador Capi, querido e
bom amigo.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro�
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, meu caro amigo,
Sr. Senador Paulo Paim, concordo em gênero, número
e grau: o voto tem que ser aberto. Voto secreto só o
dos que nos elegem, mas, uma vez eleito, aqui neste
plenário, nosso voto tem que ser... Temos que prestar
contas àqueles que nos mandaram para cá, e uma das
maneiras é revelar nossas posições, dizer claramente
o que representamos aqui.
Hoje, gostaria de fazer um rápido balanço do
que representou a disputa pela Mesa do Senado e
da Câmara.
Eu, no dia 21 de janeiro, divulguei uma carta
adiantando minha posição sobre a sucessão aqui no
Senado. Essa carta teve grande repercussão. Apesar
de ter sido uma posição pessoal, não havíamos discu�
tido na Bancada, fiz questão de marcar minha posição.
E, mais tarde, para minha inteira satisfação, a Banca�
da do PSB fechou completamente com uma posição
única, tivemos uma posição unitária.
Gostaria de salientar que não tenho nada de pes�
soal contra o Presidente desta Casa, o Senador Re�
nan Calheiros. Temos, sim, divergências com relação
aos métodos políticos, que considero ultrapassados.
Ontem, o Governador de Pernambuco e Presiden�
te do nosso Partido, Eduardo Campos, reunido com a
cúpula do Partido, demonstrou a sua satisfação com
a posição adotada pela nossa Bancada.
Em seguida, adiantou o plano de trabalho político
do PSB para 2013. Vamos percorrer os Estados brasi�
leiros a partir de abril, para participar de seminários e
debates, onde discutiremos um novo pacto federativo
para o País.
Em 2006/2007, eu estava sem mandato e percorri
os Estados brasileiros, estimulando o nosso Partido a
capilarizar, organizar a sua militância na base. Agora,
o Partido, como um todo, a partir de abril, vai percorrer
o País para discutir vários temas.
Além do novo federalismo, vamos propor políti�
cas de industrialização e geração de empregos para
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retirar mais rapidamente os pobres da dependência
dos programas assistenciais. Esse é um grave e com�
plicado problema, porque tem porta de entrada, mas é
muito difícil achar a porta de saída. Assim é no Brasil,
mas também em todos os países que conheço e que
têm programas de assistência. A dificuldade é, depois,
arranjar uma porta de saída. Então, vamos percorrer
o Brasil em busca de ideias no sentido de encontrar
essa porta de saída para os programas assistenciais.
De nossa parte, vamos divulgar nessas carava�
nas – já venho fazendo isso – a PEC 24, que propõe
a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Segurança Pública, que pretende financiar os Estados
brasileiros. A segurança pública é delegada aos Es�
tados, mas não existe política nacional de segurança
pública. Então, a ideia da PEC 24, que está tramitando
no Senado, é estabelecer, instituir esse fundo nacional.
A União arrecadaria tributos. Não seriam criados no�
vos tributos, a arrecadação seria da partilha dos que
já existem, e haveria também uma taxação mínima
sobre o lucro líquido dos bancos, da ordem de 3%,
com o que eu acho que os bancos vão ficar muito sa�
tisfeitos, porque, dessa forma, poderão contribuir para
a sua própria segurança.
O que o PSB quer fazer em 2013 é um esfor�
ço para consolidar o seu crescimento e sintonizá-lo
com os anseios da sociedade, que começa a ver em
nosso Partido uma alternativa ao PT, ao PMDB e ao
PSDB, legendas que, desde os anos 90, dominam a
cena política.
Na verdade, não estamos discutindo 2014, mas
construindo uma nova política para atravessar as difi�
culdades que teremos de enfrentar já, agora, neste ano
de 2013. Afinal, o Brasil não merece repetir o mesmo
desempenho de 2012 em 2014.
Dois mil e treze será o ano de fortalecimento do
nosso Partido e de exposição de nossas ideias para a
construção da nova política. Avaliamos que o PSB ca�
pitalizou politicamente as eleições no Congresso, quan�
do marcou posição em ambas as Casas legislativas.
No Senado, apoiamos o Senador Pedro Taques,
e o fizemos por unanimidade, ao contrário de outros
partidos, que não cumpriram com aquilo com que se
comprometeram.
Na Câmara, o PSB apresentou um candidato. A
candidatura do Deputado Júlio Delgado obteve 165
votos contra o favorito, apoiado por 20 partidos gover�
nistas e de oposição.
O PSB marcou a sua posição pela clareza e pela
transparência em seus compromissos. Nosso Partido
teve uma posição muito clara em defesa da renovação
e do fim da velha maneira de fazer política.
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Nossos candidatos não venceram, mas expres�
samos uma posição muito clara em defesa da reno�
vação do jeito de fazer política e, o mais importante,
plantamos ideias para o futuro.
Desde 2002, ainda sob o comando de Miguel
Arraes, o PSB vem adotando uma estratégia de cres�
cimento sustentável, inserindo-se no cotidiano políti�
co nacional de maneira consistente. São 11 anos de
um trabalho que objetiva a renovação da política em
nosso País.
O desempenho do nosso Presidente, Eduardo
Campos, à frente do Estado de Pernambuco, é a pro�
va de que se pode fazer a alta política em nosso País,
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aposentando definitivamente a prática arcaica da po�
lítica que se tenta manter.
Com certeza, 2013 será o ano de consolidação
do ideário moderno do Partido Socialista Brasileiro.
Era isto, Sr. Presidente: uma rápida análise dos
últimos acontecimentos políticos, envolvendo a dispu�
ta pela Mesa do Senado e da Câmara e a disposição
do PSB de preencher o espaço político de nosso País
com uma política diferenciada.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 35, de 2013,
na origem, do Tribunal de Contas da União, encami�
nhando cópia do Acórdão nº 100, de 2013, bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam,
referente à Tomada de Contas Especial decorrente
da conversão do Relatório de Auditoria desenvolvido
ao final dos trabalhos realizados pelo TCU em Furnas
Centrais Elétricas S.A. (TC 012.643/2005-4).
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 35-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 30 de janeiro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci�
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro�
cesso nº TC 012.643/2005-4, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 30-1-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Aviso será anexado aos processados dos
Requerimentos do Congresso Nacional nºs 3 e 7, de
2005; e do Senado nº 245, de 2004.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa, nos termos dos Ofícios nºs 7
a 16, de 2013, da Liderança do PSDB, os Senadores:
– Aloysio Nunes Ferreira, como titular, nas
Comissões de Assuntos Econômicos; de As�
suntos Sociais; de Serviços de Infraestrutura;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo; e,
como suplente, nas Comissões de Constitui�
ção, Justiça e Cidadania; Educação, Cultura e
Esporte; de Agricultura e Reforma Agrária; de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática; de Relações Exteriores e Defe�
sa Nacional; e de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle;
– Aécio Neves, como titular, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania; e, como
suplente, nas Comissões de Assuntos Eco�
nômicos; de Assuntos Sociais; e de Serviços
de Infraestrutura;
– Alvaro Dias, como titular, nas Comissões de
Assuntos Econômicos; de Constituição, Justiça
e Cidadania; de Educação, Cultura e Esporte;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle; e, como suplente,
na Comissão de Serviços de Infraestrutura;
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– Flexa Ribeiro, como titular, nas Comissões de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática; de Serviços de Infraestrutura;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle; e, como suplente,
nas Comissões de Assuntos Econômicos; de
Constituição, Justiça e Cidadania; de Agricul�
tura e Reforma Agrária; e de Relações Exte�
riores e Defesa Nacional;
– Cyro Miranda, como titular, nas Comissões de
Assuntos Econômicos; de Educação, Cultura
e Esporte; de Agricultura e Reforma Agrária; e
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica�
ção e Informática; e, como suplente, nas Co�
missões de Assuntos Sociais; e de Serviços
de Infraestrutura;
– Paulo Bauer, como titular, nas Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e de Relações
Exteriores e Defesa Nacional; e, como suplen�
te, nas Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Assuntos Sociais;
– Cícero Lucena, como titular, na Comissão de
Assuntos Sociais; e, como suplente, nas Co�
missões de Educação, Cultura e Esporte; de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática; de Desenvolvimento Regional e
Turismo; e de Meio Ambiente, Defesa do Con�
sumidor e Fiscalização e Controle;
– Lúcia Vânia, como titular, nas Comissões
de Assuntos Sociais; de Relações Exteriores
e Defesa Nacional; e de Serviços de Infraes�
trutura; e, como suplente, nas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; de Educa�
ção, Cultura e Esporte; e de Desenvolvimento
Regional e Turismo;
– Cássio Cunha Lima, como titular, na Comis�
são de Constituição, Justiça e Cidadania; e,
como suplente, na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte; e
– Ruben Figueiró, como titular, nas Comissões
de Agricultura e Reforma Agrária; e de Desen�
volvimento Regional e Turismo.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício n° 7/13-GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os seguin�
tes Senadores para integrarem a Comissão de Assuntos
Econômicos, nas vagas destinadas ao PSDB – Partido
da Social Democracia Brasileira, em substituição aos
atuais titulares e suplentes.
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Titulares
Suplentes
Senador Aloysio Nunes Ferreira Senador Aécio Neves
Senador Alvaro Dias
Senador Flexa Ribeiro
Senador Cyro Miranda
Senador Paulo Bauer.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 8/13-GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os seguin�
tes Senadores para integrarem a Comissão de Assun�
tos Sociais, nas vagas destinadas ao PSDB – Partido
da Social Democracia Brasileira, em substituição aos
atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senador Aloysio Nunes Ferreira Senador Aécio Neves
Senador Cícero Lucena
Senador Cyro Miranda
Senadora Lúcia Vânia
Senador Paulo Bauer.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 9/13-GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os seguin�
tes Senadores para integrarem a Comissão de Consti�
tuição, Justiça e Cidadania, nas vagas destinadas ao
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, em
substituição aos atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senador Aécio Neves Senador Aloysio Nunes Ferreira
Senador Alvaro Dias
Senador Flexa Ribeiro
Senador Cássio Cunha Lima Senadora Lúcia Vânia.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 10/13-GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os se�
guintes Senadores para integrarem a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, nas vagas destinadas ao
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, em
substituição aos atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senador Alvaro Dias Senador Aloysio Nunes Ferreira
Senador Cyro Miranda Senador Cássio Cunha Lima
Senador Paulo Bauer.
Senador Cícero Lucena
Senadora Lúcia Vânia
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
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Ofício nº 11/13-GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os se�
guintes Senadores para integrarem a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, nas vagas destinadas
ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,
em substituição aos atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senador Cyro Miranda Senador Aloysio Nunes Ferreira
Senador Ruben Figueiró
Senador Flexa Ribeiro
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 12/13-GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os seguin�
tes Senadores para integrarem a Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, nas va�
gas destinadas ao PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira, em substituição aos atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senador Cyro Miranda Senador Aloysio Nunes Ferreira
Senador Flexa Ribeiro
Senador Cícero Lucena
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 13/13 – GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os seguin�
tes Senadores para integrarem a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, nas vagas destinadas ao
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, em
substituição aos atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senadora Lúcia Vânia Senador Aloysio Nunes Ferreira
Senador Paulo Bauer
Senador Flexa Ribeiro
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 14/13-GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os se�
guintes Senadores para integrarem a Comissão de
Serviços de Infraestrutura, nas vagas destinadas ao
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, em
substituição aos atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senador Aloysio Nunes Ferreira Senador Aécio Neves

FEVEREIRO 2013

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

02296 Sexta-feira 8

Senador Flexa Ribeiro
Senador Alvaro Dias
Senadora Lúcia Vânia
Senador Cyro Miranda
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 15/13 – GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os seguin�
tes Senadores para integrarem a Comissão de Desen�
volvimento Regional e Turismo, nas vagas destinadas
ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,
em substituição aos atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senador Aloysio Nunes Ferreira Senador Cícro Lucena
Senador Ruben Figueiró
Senadora Lúcia Vânia
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 16/13 – GLPSDB
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª os se�
guintes Senadores para integrarem a Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, nas vagas destinadas ao PSDB – Partido
da Social Democracia Brasileira, em substituição aos
atuais titulares e suplentes.
Titulares
Suplentes
Senador Alvaro Dias Senador Aloysio Nunes Ferreira
Senador Flexa Ribeiro
Senador Cícero Lucena
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os Srs. Senadores Flexa Ribeiro e Romero Jucá
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nesta primeira sessão de trabalhos
legislativos do Congresso Nacional, acredito que é
fundamental para todos nós avaliarmos nossos atos
para aperfeiçoar, a partir desta casa, a nossa demo�
cracia no Brasil. E, não poderia deixar de abordar,
nesta tarde, um assunto que se repete ano após ano
e que, de tão recorrente, tornou-se comum. Porém, o
que vem ocorrendo no Brasil em relação ao Orçamento
simplesmente não pode ser classificado como normal.
Deixemos um pouco de lado nossas cores par�
tidárias. Esqueçamos por um instante as filiações e
ideologias que nos acompanham na vida pública. Reto�
memos o conceito básico de orçamento. “O Orçamento
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Público compreende a elaboração e execução de três
leis – o plano plurianual (PPA), as diretrizes orçamen�
tárias (LDO) e o orçamento anual (LOA) – que, em
conjunto, materializam o planejamento e a execução
das políticas públicas federais”, diz o site do Senado
Federal, para explicar o orçamento de forma didática
à população.
E, nesse sentido, sabemos que uma das fun�
ções do Legislativo, especialmente do Senado Fede�
ral, é fiscalizar o Executivo, Logo, uma das atribuições
constitucionais do Senado Federal é fiscalizar a apli�
cação do Orçamento, que é uma peça definida aqui
no Congresso Nacional após intensos debates entre
os parlamentares.
Porém, estamos fazendo isso? Estamos sim é
descartando uma prerrogativa desta Casa. A base
governista, com todo respeito que tenho pelos nobres
colegas, aceita as migalhas que escapam das mãos
gulosas de um Governo Federal que não respeita mais
este parlamento e está, lentamente, destruindo as
bases do pacto federativo, uma vez que municípios e
Estados simplesmente não dão conta de tantas atribui�
ções e deveres diante da queda sucessiva de repasses
e da inércia do Poder Executivo Nacional.
Essa falta de apoio e de cumprimento de seus
deveres por parte da União é outra questão que pre�
cisa ser enfrentada pelo País. No momento, gostaria
de me ater principalmente quanto à falta de coerência
e de comprometimento do Governo Federal que trata,
sistematicamente, o orçamento como uma mera peça
de ficção. Uma lei que não é cumprida. E, se o Estado
brasileiro não dá o exemplo, não podemos caminhar
no sentido de uma sociedade mais justa e cumprido�
ra da lei.
Srªs e Srs. Senadores, todos aqui sabem, mas é
bom deixar claro para aqueles que me assistem pelos
veículos de comunicação do Senado... Um dos compo�
nentes do orçamento é a chamada emenda de bancada.
Cada Estado tem direito a um número determinado de
emendas, de acordo com o tamanho das bancadas.
E estas emendas são definidas em conjunto – re�
pito, em conjunto – por todos os parlamentares de cada
Unidade da Federação. Portanto, há um consenso em
torno das propostas que são colocadas no orçamento.
Os partidos ficam em segundo plano e o Estado como
um todo é beneficiado nessas ações. São emendas
definidas com base naquilo que nós, que vamos até os
municípios e estamos ao lado da população, ouvimos
e consideramos como as principais e mais urgentes
reivindicações.
Pois bem, Fizemos um levantamento e vejam só:
Em 2011, a bancada do Pará colocou R$464 milhões
em emendas coletivas no Orçamento Geral da União.
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Porém, apenas R$ 25 milhões foram efetivamente cum�
pridos pela União. Menos de 4,5% foi aproveitado em
investimentos no Pará!
Apenas para ilustrar: em 2011, o mesmo ocorreu
com as emendas de bancada do Pará. Dos R$ 371 mi�
lhões propostos, somente R$22 milhões foram pagos
em obras no Estado. Entre 2002 e 2012, os valores
empenhados e utilizados no Estado nunca foram tão
baixos como nos últimos dois anos, exatamente os dois
primeiros anos de gestão da presidenta Dilma Rousseff.
Esses valores, por constarem no orçamento, po�
deriam ter sido aplicados em obras de infraestrutura e
ações na área da saúde, educação, segurança... Estava
na lei e bastava vontade política da Presidenta Dilma.
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Porém, isso não ocorreu e o orçamento foi simples�
mente ignorado. Se a peça orçamentária fosse deixa�
da de lado, mas tivéssemos contrapartida do Governo
Federal, com atuação forte no Estado, não teríamos o
que reclamar. No entanto, a realidade é outra: emen�
das descumpridas, leis não observadas e o completo
abandono por parte da União daqueles Estados que
mais precisam de ações desenvolvimentistas.
Tenho aqui, Srªs e Srs. Senadores, uma tabela
preparada pela nossa equipe do gabinete que mostra
o quanto os parlamentares e as bancadas são des�
respeitadas pelo Governo Federal.
Execução orçamentária 2012
Emendas de bancada

Valor
aprovado

Dotação
inicial

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

272.832.707

1.070.905.899

1.122.175.992

765.483.993

735.875.627

734.292.971

411.714.620

651.043.620

1.028.791.120

703.088.504

354.843.115

354.650.920

522.235.335

949.459.815

859.376.865

334.609.559

17.986.561

17.441.319

294.510.407

296.510.407

296.510.407

316.000.000

648.926

0

709.686.477

765.156.395

782.696.045

151.167.274

65.634.075

64.866.312

384.651.084

385.531.084

414.205.884

59.370.627

14.691.835

14.691.835

341.382.385

341.382.385

318.700.111

51.278.423

30.178.878

29.969.439

384.314.458

388.314.458

387.464.458

50.448.862

6.010.799

5.415.428

552.438.404

552.438.404

552.438.404

50.000.000

0

0

500.433.599

581.313.599

516.926.805

27.602.087

0

0

599.586.918

619.206.918

618.293.718

25.334.155

430.557

385.799

464.312.012
682.082.748
309.930.429

464.312.012
709.532.748
354.930.429

464.312.012
709.232.748
324.080.429

25.089.987
22.132.568
19.094.642

20.440.000
158.858
14.094.642

20.440.000
158.858
14.094.642

307.063.914
257.593.675
290.936.115

327.663.914
263.593.675
291.936.115

323.663.914
262.567.641
292.536.115

18.385.760
18.104.140
17.971.824

17.985.760
0
5.766.464

17.985.760
0
5.761.841

406.185.394

406.185.394

400.095.994

15.536.600

0

0

482.752.499
478.880.828
380.999.400
417.692.712
529.675.000
393.361.770
485.302.766
285.579.453

482.752.499
493.635.318
380.999.400
418.652.712
529.975.000
393.361.770
486.302.766
285.579.453

482.752.499
440.331.728
360.499.400
382.806.135
520.154.816
393.361.770
485.320
285.579.453

15.000.000
11.345.590
2.238.985
1.049.362
0
0
0
0

203.052
1.590
0
100.000
0
0
0
0

203.052
0
0
100,000
0
0
0
0

FEVEREIRO 2013

02298 Sexta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E, vejam só...
Fiz uma breve busca sobre os valores empe�
nhados nos primeiros colocados nesse ranking das
emendas de bancada.
O Distrito Federal (DF) foi o que mais teve valores
empenhados: RS 765,4 milhões.
O Estado de Goiás teve o segundo maior valor
empenhado do País, com R$ 703 milhões. Minas Ge�
rais (R$ 65 milhões) e o Rio Grande do Norte (R$ 30,1
milhões) ocupam o 3º e o 4º lugar, respectivamente,
em relação a valores executados.
Pois bem... Juntos os cinco primeiros Estados
somam R$2.270 bilhões em emendas de bancada
empenhadas. E isso representa 83,7% dos recursos
empenhados em emendas para todo País.
O DF, primeiro da lista, de maiores valores em�
penhados, é governado pelo petista Agnelo Queiroz.
O Goiás é governado pelo tucano Marconi Pe�
rillo, porém, no estudo foi constatado que os valores
não foram destinados para atender ao Estado como
um todo. Pelo contrário. O maior volume do dinheiro
empenhado foi para obra de uma rodovia ligando o
município de Goiânia, governado pelo PT e o municí�
pio de Jataí, cuja gestão é do PMDB, mesmo partido
do vice-presidente, Michel Temer. Os quase R$20 mi�
lhões restantes foram destinados para a Universidade
Federal de Goiás, administrada pelo governo federal.
Já o Estado do Mato Grosso do Sul, governado
por André Puccinelli, também do PMDB, o valor em�
penhado serviu para obras nas estradas do Estado,
deixando a UF na terceira posição em empenho de
emendas de bancada.
Na quarta colocação está outro aliado do Governo
Dilma, o governador Marcelo Deda do PT de Sergipe.
E, em seguida, na quinta colocação vem Minas
Gerais, que possui gestão do PSDB com Antônio Anas�
tasia. Porém, dos R$151 milhões empenhados, quase
R$100 milhões são recursos destinados exclusivamente
para as universidades federais localizadas no Estado.
O que o Governo Federal não entende – ou en�
tende e desrespeita por sua vocação autoritária e
anti-democrática é o fato de que as emendas são fei�
tas após meses de trabalho dos parlamentares e são
concebidas para atender necessariamente a popula�
ção dos Estados.
Se o governo federal não cumpre o orçamento,
ano após ano, como temos identificado, então é melhor
rever todo o mecanismo do orçamento.
Afinal, criar expectativa na população que é ouvida
no momento da elaboração das emendas de bancada
do orçamento e simplesmente não cumprir essa peça
orçamentária é algo inadmissível e um desrespeito.
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Ainda mais lamentável é o fato de que o Governo
atual não apenas deixa de cumprir a peça orçamentá�
ria. Ele cumpre em uma pequena parte e esse mínimo
é ainda aplicado com interesses eleitorais, partidários
e com compadrio.
E vejam que trato apenas aqui das emendas de
bancada. Quando entramos no caso das emendas in�
dividuais, a questão é ainda mais preocupante. Seria
interessante que todos nós verificássemos como andam
nossas emendas. As minhas, por exemplo, não foram
empenhadas. Então, para quê apresentar o orçamen�
to, discutir e votar a peça aqui no Congresso, quando
o Governo que tem a chave do cofre simplesmente
ignora esse trabalho parlamentar?
Seria o caso de votarmos as propostas e pro�
jetos de lei que determinam que o orçamento seja
impositivo? Seria o caso de se reduzir as verbas de
emendas, porém dando garantias de que elas serão
empenhadas e aplicadas?
Certamente temos inúmeras soluções. O que não
podemos mais permitir é que este problema persista
e esse questionamento, fundamental para o processo
legislativo e democrático do País, seja mais um ano
empurrado para debaixo do tapete pelo governo de
plantão.
Ao encerrar, deixo meu principal questionamen�
to nesta tarde, ilustrado pelo desrespeito em relação
às emendas de bancada ao orçamento. Li, na última
semana de Janeiro, a seguinte manchete na página
do Senado na Internet: “Dilma indicará prioridades do
governo em mensagem ao Congresso”.
Porém, nós devemos nos perguntar... Quando,
enfim, o Congresso Nacional, que representa de for�
ma democrática os Estados e a população brasileira,
irá indicar as prioridades ao governo?
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se�
nadoras e Srs. Senadores, quando se trata de inves�
timentos em educação, no Brasil, as notícias, depois
do governo Lula – e até hoje, no governo Dilma Rous�
seff – têm sido alvissareiras. Todos os níveis foram al�
cançados por algum tipo de benefício substancial, da
educação básica ao ensino superior. As perspectivas
de melhoria na educação pública têm de acompanhar
o fato de sermos a sexta economia mundial. É natu�
ral que, nessa chave, desejemos uma educação de
melhor qualidade. Como resultado desse esforço é
mister que se reconheça que as políticas na área se
tornaram extremamente transparentes, tendo o Brasil
adotado metodologias de trabalho e de avaliação es�
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pecíficas reconhecidas internacionalmente, permitindo
comparações.
Todo esse empenho demonstra que o esforço do
atual governo está voltado ao aprimoramento educa�
cional como nenhum governo anterior ousou.
O Plano Nacional de Educação, estabelecido para
o decênio 2001-2010 (PNE 2001-2010), era exaustivo
em suas metas. O Plano atual (PNE 2011-2020) embo�
ra mais conciso, explora as perspectivas da educação
nacional em todas as suas vertentes e servirá, tenho
certeza, como parâmetro para a análise e compreensão
dos caminhos da educação no País. Aqui no Senado
Federal tudo será articulado de maneira a que o PNE
2011-2020 seja aprovado com a maior celeridade possí�
vel, sem que descuremos do aprofundamento do tema.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
o Plano, finalmente, se encontra em discussão no Se�
nado, após longa estação na Câmara dos Deputados,
onde recebeu número superlativo de emendas.
O projeto é de autoria do Poder Executivo e che�
gou à Câmara dos Deputados em 2010 recebendo, ali,
a numeração de PLn° 8.035. Possui doze artigos e um
anexo com 20 metas educacionais, que se desdobram
em 170 estratégias. O projeto chegou ao Senado no
dia 25 de outubro último e no dia 29 de novembro pas�
sado já houve uma reunião conjunta das Comissões
Permanentes de Assuntos Económicos (CAE) e de
Educação, Cultura e Esporte (CE) para discuti-lo. O
projeto prevê que, até 2020, o País aplicará 10% do
Produto Interno Bruto (PIB) em educação, o que cor�
responde a praticamente duplicar o valor percentual
hoje investido.
Esse percentual de 10% do PIB vai permitir que o
Brasil alcance melhores classificações nas avaliações
internacionais e, principalmente, vai catapultar nosso
desenvol/imento social e econômico, consoante a ideia
de “capital humano” que preconiza que quanto maior
o investimento em educação mais riqueza é obtida.
Os avanços poderão ser substanciais e, apesar de o
Plano não possuir valor coercitivo, é ele a inspiração
que, na década de sua vigência, orientará todas as
perspectivas normativas e de políticas públicas na área.
Naturalmente, a aplicação de todas as boas ideias do
PNE 2011-2020 somente alcançará a sociedade se os
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recursos estiverem disponíveis e lhes for apontada a
origem. Assim, candidatos a subsidiar a cifra [de 10%]
são os royalties do petróleo e do pré-sal.
Com a implementação de 10% do PIB para usos
na educação, ultrapassaremos a média de aplicação
dos países da Organização para a Cooperação e De�
senvolvimento Económico (OCDE), que gira em torno
de 6% do PIB, praticamente dobrando a participação
atual do Brasil. No ranking dessa Organização, podere�
mos figurar entre os quatro primeiros até o fmal dessa
nova década da educação proposta pelo PNE 20112020, a frente de países como os Estados Unidos da
América, o Canadá e a Inglaterra.
Tenho convicção de que novas e melhores pers�
pectivas se abrirão para a educação, com seus des�
dobramentos na sociedade aberta. Haverá mais be�
nefícios para: 1) a educação básica pública gratuita; 2)
o ensino superior público gratuito; 3) o financiamento
das instituições públicas; 4) a gestão democrática e o
controle social da educação; com 5) garantia de padrão
de qualidade em todas as instituições públicas. Além
desses temas, leve-se em conta a desejada erradica�
ção do analfabetismo, a ampliação e a universaliza�
ção da educação e a possibilidade de aprimoramento
e valorização dos mestres e dos demais profissionais
de educação, com salários condizentes com as suas
responsabilidades. Tais avanços certamente delimita�
rão, no cenário nacional, um sistema educativo mais
harmônico e mais funcional.
Sr. Presidente, é mais que necessário o aumen�
to do nível de investimentos em educação. É preciso,
igualmente, que esses recursos sejam bem orientados
e bem fiscalizados. Por tudo isso, considero que a ur�
gente aprovação do PNE 2011-2020, no Senado, con�
tribuirá para a resolução definitiva de vários problemas
que afligem a educação e a todos nós brasileiros. A
população agradecerá o empenho dos seus represen�
tantes no Senado Federal em prol de causa tão nobre.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 38 minutos.)
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Ata da 5ª Sessão, Não Deliberativa,
em 8 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e dos Srs. Wellington Dias e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 14 minutos e
encerra-se às 11 horas)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nesta sexta-feira.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
E NOME PARLAMENTAR
Tenho a honra de comunicar a V. Exª, em conformidade com o art. 7º do Regimento Interno,
que, reassumindo, nesta data, a representação
do Estado do Tocantins, em substituição ao Senador João Ribeiro, adotarei o nome abaixo consignado e integrarei a Bancada do Partido PSDB.
Nome parlamentar: Senador Ataídes Oliveira.
Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2013.
É o seguinte o documento na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Vai à publicação do Diário do Senado Federal.
Convido a fazer uso da palavra o primeiro orador inscrito, Senador Wellington Dias, do PT do Piauí.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito bom dia, Srª Presidenta, minha querida Senadora Ana Amélia; Senador Paulo Paim, em nome de
quem saúdo todos que compõem esta Casa; aqueles
que nos acompanham no Brasil e, de forma especial,
no meu querido Estado do Piauí.
Primeiro, quero fazer alguns registros importantes.
Hoje comemoramos, no Estado do Piauí, a energização de uma linha importante, de uma obra destacada que coloca, a partir de uma base no Município
de São João do Piauí... É um grande entroncamento
energético no Piauí, de Tucuruí, de Estreito, agora interligado também com Paulo Afonso. Enfim, é possível
levar energia para a região de Picos, uma região do
semiárido que se desenvolve, uma região com grande
potencial na área do comércio, da indústria, onde há
um grande potencial também para a mineração. Ali,
nessa região, há grandes reservas de ferro, de níquel
e um potencial para a área da piscicultura, da irrigação
e da criação de animais. É a região maior produtora de
caju e maior produtora de mel, proporcionalmente, do
Brasil. Por isso, comemoro. Havia ali uma escassez de
energia, e agora temos essa linha energizada em direção a Tauá, no Ceará, e ali estamos integrando todos
os eixos de geradoras da Região Nordeste.
Então, quero aqui parabenizar a direção da Chesf
através do Airton, do Mozart, quero parabenizar todos
que compõem a direção. No nosso Estado, o Airton é
o Superintendente, e parabenizo todos de sua equipe
que trabalharam.
É uma obra que começou ainda quando eu era
Governador e quando Lula era o Presidente – uma obra
do PAC, construída, gerando emprego, gerando renda naquela região, que agora se torna uma realidade.
Então, queria destacar esse ponto importante.
Também, quero destacar outro ponto: um encontro, uma reunião que tivemos, a partir de um pleito que
recebi quando do encontro da Presidenta Dilma com os
prefeitos municipais aqui em Brasília, em que houve a
apresentação das prioridades do Governo Federal. Aqui
recebemos dezenas de prefeitos do Estado do Piauí
e tivemos a oportunidade de tratar, também, das suas
prioridades. Naquela ocasião, foi possível também discutir, com essas lideranças, um conjunto de prioridades
para o Estado. Estamos trabalhando todas essas prioridades, em parceria com o Governador Wilson, com
a Bancada do Estado do Piauí e, com certeza, com a
equipe do Governo da Presidenta Dilma.
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Nesse ponto, eu queria destacar o encontro que
tivemos com o Presidente da Infraero e com membros
do Ministério da Aviação Civil. Nessa reunião, tratamos
das condições para autorização de voos domésticos
para o aeroporto de Parnaíba. Eu manifestava que
não é tolerável que tenhamos o aeroporto pronto, em
condições de funcionamento, mas inativo apenas por
alguns problemas técnicos em perfeitas condições de
solução – eu diria. Há inclusive empresas interessadas em fazer voos para essa região, pois é uma região que, além do comércio, tem um grande potencial
na indústria. Temos grandes indústrias ali, na área do
beneficiamento da carnaúba, da bacia leiteira, da pesca e de outras áreas. É onde temos também uma das
maiores reservas do Brasil da terra rara – a terra rara,
meu querido Paim, que faz o seu Ipad, o seu celular,
a placa de computadores, enfim. É algo que hoje é
dominado pela China, e o Brasil tem grande potencial,
mas há a necessidade de uma infraestrutura adequada
para essa produção.
Pois bem, nessa região, esse aeroporto foi construído e inaugurado pelo Presidente Lula ainda em
2009. É uma pista de 2.500 metros, uma das grandes
pistas de pouso do Brasil, em condições de receber
aeronaves de voos domésticos ou voos internacionais.
Um aeroporto que fica a seis horas de Lisboa – para
nós compreendermos, é algo que vai marcar –, numa
região turística espetacular – está ali o Delta do Parnaíba; cem quilômetros depois, a região de Camocim
e Jericoacoara; do outro lado, essa região belíssima
dos Lençóis Maranhenses, mais ou menos a cem quilômetros também –, e tendo uma infraestrutura adequada ao turismo.
Estivemos trabalhando, lá atrás, com o ex-Prefeito
José Hamilton – agora assumiu o que era vice-prefeito,
o companheiro de partido Florentino Neto. E estamos
trabalhando. Para quê? Para que tenhamos esse aeroporto entrando em atividade. Qual era a dificuldade
do aeroporto? Há umas torres de eólica a mais ou
menos 30km do aeroporto e há necessidade de se
alterar a rota de pouso e de decolagem, apenas para
evitar qualquer incidente ou acidente. De modo que
fizemos a solicitação e temos um compromisso das
autoridades de darem uma solução, porque há várias
companhias interessadas nessa área.
Meu querido Paulo Paim, hoje, quero tratar aqui
de um tema. Nós temos acompanhado, nos últimos
dias, uma chuva de críticas ao desempenho da Petrobras. Desde que a empresa divulgou seu balanço do
último trimestre de 2012, na mídia e aqui, da tribuna
do Senado, foi possível ouvir acusações e críticas à
empresa por ter acumulado um lucro líquido de R$21
bilhões no ano passado, um pouco menor do que vinha
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apresentando nos últimos dois anos. É bom dizer que
esse lucro só foi menor que o de 2010 e o de 2011. Na
verdade, se pegarmos, por exemplo, 1999, ainda no
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
o lucro foi de R$2 bilhões, ou seja, dez vezes menos
que o lucro atual. Ali, compreendia-se a conjuntura
colocada. Bem, como a Petrobras vinha acumulando
lucros superiores aos R$30 bilhões em 2010 e em
2011, como eu disse, o resultado do ano passado foi
considerado pífio por alguns setores. Aqui, no Senado, por exemplo, Senadores da oposição chegaram
a falar de má gestão administrativa e de um possível
aparelhamento político dentro da empresa que teriam
atrapalhado seu desempenho. Porém, esses mesmos
Senadores não consideraram que o lucro de R$21 bilhões, como eu disse, representa mais de dez vezes o
lucro líquido da Petrobras em 1999, quando a oposição
governava o nosso País.
A empresa é presidida hoje por uma mulher, uma
coisa para a história da sua empresa, a Drª Graça Foster, alguém com grande experiência e competência. Ela
esteve aqui, no Senado Federal, por volta do mês de
agosto do ano passado, e esteve em junho também.
Ali, ela já apresentava um gráfico, colocando que a
empresa fazia o maior volume de investimentos da sua
história, superior a R$200 bilhões, e dizia da curva da
lucratividade, em razão de dois fatores. Primeiro deles:
a questão do preço. Nós tínhamos uma alteração no
preço de petróleo no mundo. E o Brasil, apesar de ser
grande produtor de petróleo, agora, já no governo do
Presidente Lula, é que se faz uma ampla ampliação
para refino. São refinarias no Rio de Janeiro, refinarias no Recife, refinarias no Maranhão, refinarias no
Ceará, ou seja, a ampliação da capacidade do refino.
Então, nós tínhamos que importar porque aumentou
o consumo no Brasil de gasolina e o preço do petróleo aumentou consideravelmente. E havia ali, eu diria,
uma cautela, da parte do governo, para preservar os
consumidores de um reajuste brusco.
Nós temos a Cide. A Cide é um instrumento espetacular criado no Brasil, em que se forma um fundo.
Quando o preço do petróleo está baixo, nós compramos
a um preço que gera um lucro mais elevado, e parte
desse lucro é colocada nesse fundo. Aí é acumulado
saldo positivo. Quando o preço do petróleo se altera,
para evitar aumentos repentinos da gasolina, consome-se desse fundo para fazer o equilíbrio. É assim que
é feito com a Cide.
Pois bem, o fato é que foi um longo período na
casa de US$100,00 o barril, de modo que é importante
para um país produtor de gás e petróleo como o Brasil.
Mas o fato é que isso impactou as contas da Petrobras, e a Dra Graça Foster já sinalizava isso, de for-
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ma transparente, competente, enfim, já um semestre
antes de encerrar o ano.
Pois bem, junto com isso, ela ainda dizia da preocupação por conta da alteração do câmbio. Ou seja,
houve uma alteração do câmbio com a elevação, que
é importante para o Brasil. É uma política sistemática
do Governo brasileiro, que tem a coragem de, mantendo um câmbio equilibrado, na casa de dois por um,
US$1,00 equivalente a R$2,00 aproximadamente,
garante as condições de vantagens para o Brasil nas
suas exportações e num patamar equilibrado. Mas isso
também significa que, na hora de comprar lá fora em
dólares, nós temos que colocar mais reais para isso.
Agora, veja só: isso vai representar 3% a menos
no repasse dos dividendos, ou seja, significa que os
que apostam em ações da Petrobras vão ter um bom
resultado nessa área.
O que precisa ser considerado é que o lucro da
empresa em 2012 ficou um pouco abaixo dos apresentados nos últimos anos, porém se manteve próximo dos patamares históricos da empresa – à exceção,
repito, dos anos de 2008 e 2011, quando o valor do
dólar, que estava baixo, influenciou fortemente nos
resultados da empresa.
No meio disso tudo, o que nós percebemos é que
os que fazem as críticas isolaram a questão do lucro
para ofuscar outros resultados também relevantes.
No último trimestre de 2012, por exemplo, o lucro
líquido aumentou 39% em relação ao trimestre anterior, o que mostra que saímos, a partir dos reajustes
autorizados pela Presidenta Dilma, para melhores resultados. E isso também ocorreu em virtude de ganhos
financeiros e maiores benefícios fiscais para a empresa.
Em 2012, no segmento da exploração e produção,
a Petrobras obteve um resultado líquido 12% maior,
chegando a R$45,5 bilhões. E mais: a meta de produção estabelecida para o ano foi alcançada, totalizando
1,980 milhão barris/petróleo/dia. Com esse resultado,
somado ao de outras empresas que também atuam
no Brasil, nós ultrapassamos 2 milhões de barris/dia.
Na área de investimentos, só no ano passado,
a Petrobras totalizou mais de 84 bilhões, sendo que a
maior parte foi dirigida aos segmentos de exploração
e produção.
No ano passado, Srªs e Srs. Senadores e os que
nos acompanham pelo Brasil, a Petrobras alcançou
um novo recorde de processamento de petróleo nas
refinarias, atingindo 2,101 milhões barris/dia. Na média
do ano, houve um aumento de 82 mil barris diários na
carga processada. Quanto mais aumentamos a capacidade de processamento, transformando o petróleo em
gasolina, em dísel, etc., mais o Brasil ganha autonomia e equilíbrio, evitando importação. Isso contribuirá
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não só para o nosso balanço de pagamentos, como
também para o próprio resultado futuro da empresa.
Portanto, esse resultado representou um crescimento
de 4% em relação a 2011.
Estamos importando menos gasolina e dísel,
porque a produção cresceu no ano passado. E quem
foi o responsável por isso? A Petrobras.
Não podemos esquecer que, enquanto companhias, como a Exxon, a Royal Dutch Shell, a Chevron,
enfim, apresentaram crescimento irrisório e até mesmo
queda na produção de petróleo, a nossa Petrobras teve
um aumento de 45% na produção entre 2002 e 2011.
Então, como desconsiderar tudo isso e qualificar a Petrobras como uma empresa ruim e mal administrada? Onde está a má administração em uma
empresa que apresenta resultados como esses? Nós
não estamos falando de uma empresa qualquer. Nós
estamos falando de uma empresa que conquistou, ao
longo dos anos, um lugar de destaque entre as maiores do mundo.
Devo dizer que respeitamos a crítica da oposição
e de todos que vivemos este momento de liberdade,
mas é preciso que isso não seja feito cegamente. É
importante considerar inclusive os efeitos de determinadas informações falseadas que são colocadas. Eles
beneficiam a quem? Especuladores. É preciso compreender o que há por trás de muitas dessas formas de se
colocar. Aliás, passam para o Brasil como se a Petrobras tivesse tido prejuízo. Na verdade, é uma empresa
com um lucro de R$21 bilhões. Quantas empresas no
mundo alcançaram um resultado como esse? É, portanto, a Petrobras um grande investimento.
Na minha opinião, Senadora Ana Amélia, Senador Paulo Paim, a demasiada atenção que está sendo
dada aos resultados financeiros da Petrobras é uma
tentativa de encobrir uma realidade muito mais ampla
e positiva que há dez anos nós sequer imaginávamos
alcançar um dia: um País com uma economia sólida,
um crescimento robusto, com inflação sob controle.
Aliás, também fazem críticas ao resultado da
inflação. Tentavam colocar a responsabilidade sobre
a Petrobras.
Vejam só. Não só por ser uma empresa brasileira com responsabilidade social, com responsabilidade sobre as suas ações pelo impacto da nossa economia, mas também por uma estratégia de negócios,
não interessa à Petrobras inflação alta. Não interessa
à Petrobras inflação alta também por uma estratégia
de negócios. Por quê? Inflação alta significa redução
do poder de compra dos seus consumidores.
Quem são os maiores clientes consumidores dos
produtos da Petrobras? O povo brasileiro. Então seria
insensato pensar dessa forma.
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É por isso que a Drª Graça Foster e toda a equipe trabalham já lá atrás, com o José Eduardo Dutra
e Sérgio Grabrielli, enfim, com muito carinho, com
muito cuidado com essa importante estatal do Brasil
e do mundo.
Um país com economia sólida, portanto, com
crescimento robusto, inflação sob controle e investimentos consistentes em infraestrutura e reservas
cambiais recordes.
Senadora Ana Amélia, a inflação atingiu um patamar na casa de 1%, no mês de janeiro. Eu sou do
Nordeste, V. Exª e o Senador Paim são do Rio Grande
do Sul e são testemunhas de dois fenômenos. Primeiro,
de um ponto percentual, 0,8% é impacto do preço de
alimentos. Por quê? Nós tivemos dois longos períodos
de seca na região Nordeste, atingindo inclusive parte
do Centro-Oeste e do Norte e chuvas com enchentes
da Região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
enfim, o Brasil tendo inclusive que cuidar.
Então é, portanto, um indicador sazonal. E, como
ocorreu também no ano passado, nós teremos, seguramente, mecanismos para lidar com os preços. Aliás, a
própria Presidenta está colocando algum anúncio nos
trabalhos que apresenta em relação à política fiscal: a
redução da carga tributária direcionada para essa área
do setor de alimentos. Isso também é muito importante.
Nós, que fomos dependentes da importação de
petróleo, estamos prestes a fazer parte do seleto grupo
de maiores produtores de petróleo do mundo. Esses oito
anos do governo do Presidente Lula e da Presidenta
Dilma – este ano completam dez anos – resultaram em
um País mais justo, menos desigual, com 40 milhões
de pessoas ascendendo à classe média. Aliás, nós temos uma das maiores classes médias proporcionais do
Planeta, com mais da metade da população em idade
de trabalhar, pleno emprego e oportunidade de acesso
à universidade a centenas de milhares de estudantes.
Hoje nós temos um Brasil respeitado no mundo
inteiro, graças às posições firmes do nosso Governo,
liderado pelo Partido dos Trabalhadores com o conjunto
de outros partidos. As intervenções do Fundo Monetário Internacional, que, de primeiro, era um assombro
neste País, já são coisas do passado. E assim atuamos
de forma muito soberana.
As taxas de juros caíram de 15,75% ao ano para
7,5% ao ano na média.
Estamos fazendo, portanto, com a Petrobras, o
maior programa de investimentos privados que o Brasil
jamais viu, resultando em investimentos da ordem de
US$ 236 bilhões até 2016.
Portanto, Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia,
meu querido Senador Paim, minha proposta é de que
os críticos de plantão que insistem em ressaltar os re-

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sultados do balanço da Petrobras, uma empresa que
é destaque internacional por sua competência, façam
uma análise mais descontaminada, mais isenta do papel que ela representa no desenvolvimento do Brasil.
Com o maior prazer, ouço o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Wellington Dias, nesta véspera de carnaval, sexta-feira pela manhã, V. Exª vem à tribuna e faz um belo
pronunciamento. Eu sempre disse que a segunda e a
sexta, respeitando o direito legítimo dos Parlamentares
de viajar para os seus Estados, para a sua base, são
momentos ricos para o debate. E V. Exª, como Líder do
Partido dos Trabalhadores, faz uma magnífica defesa
da Petrobras, comparando a Petrobras do tempo deles
e do nosso tempo, do nosso governo, o Governo Lula
e o Governo Dilma. V. Exª mostra com números, com
dados. V. Exª poderia avançar, porque foi relator desse
grande debate que envolveu o pré-sal, o que significa
para o nosso país nos dias de hoje. V. Exª mostra a
taxa de juros, mostra a inflação no tempo deles e no
nosso tempo; poderíamos comparar. V. Exª poderia
até... Eu sei que foi um breve pronunciamento. Ou do
próprio salário mínimo, que saiu de US$ 60 e hoje vale
quase US$ 350. E percebo que, de forma equivocada,
a oposição, que não tem rumo hoje, além de atacar
a Petrobrás, ataca o Congresso Nacional pela forma
com que está se apresentando e apontando para esta
Casa. Ora, se alguém me apresentar, no mundo, um
sistema melhor do que o sistema democrático, estaremos dispostos a ouvir. Eles sabem que não existe. A
democracia, é claro que tem os seus defeitos, mas é
o melhor sistema que a humanidade já viu. Por isso eu
não posso deixar de cumprimentar V. Exª e dizer que
também vou à tribuna falar um pouco desse momento
do quadro nacional e dos nossos trabalhos. Mas eu
quero dizer que tenho muito orgulho de ser liderado
por V. Exª, V. Exª que, em diversos temas, quando entra particular para buscar saídas, tem conseguido um
resultado positivo. Lembro-me aqui da Lei do Autista:
um impasse! Vota, vota, vota... Eu acabei montando o
projeto na comissão, e V. Exª, com aquela sabedoria
que o levou a ser Governador do seu Estado e hoje
Líder do Partido, disse: me dê duas semanas para
articular, para negociar, porque nós vamos aprovar e
vai ser sancionado. E foi exatamente o que aconteceu.
Por isso eu quero só cumprimentá-lo. Tenho certeza
de que, sob a liderança de V. Exa, nós avançaremos
em outros temas polêmicos. Permita que eu diga: eu
acho que nós temos – e há possibilidade, com a sua
liderança – que aprofundar o debate sobre a questão do fator previdenciário, buscando uma alternativa.
Acredito que, sob a sua liderança, até porque sou o
relator, nós poderemos buscar uma saída para o PL
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no 122, porque fica aquilo: quem é evangélico é contra quem tem uma visão da livre orientação sexual ou
quem tem uma livre orientação sexual é contra quem
é evangélico, quem tem a sua religião. Para mim não
tem nada disso. É um falso debate. Estou como relator
da matéria e sei que vou contar com V. Exa, para nós
construirmos um grande entendimento e um consenso sobre esse tema. Eu acho que é possível. Eu falei
dos dois porque são muito polêmicos. Eu sei que na
questão dos royalties V. Exa está trabalhando também.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Ainda temos o fator previdenciário.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Pois é, o
fator previdenciário. V. Exa também há de nos ajudar
para caminharmos. E aqueles que só sabem criticar,
porque não têm proposta, é porque não têm trabalho.
Quem não tem trabalho sabe fazer o quê? Só critica. Mas diga-me: o que você fez? Onde você atuou?
Qual é a área? Qual é a sua proposta? Qual é a sua
proposta para a previdência? Eles não têm proposta.
V. Exa vai à tribuna com a história. Eu o conheci ainda
como Deputado Federal, lembra?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É
verdade.
O SR. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exa nunca
negou também as suas origens, o que eu acho bonito. V. Exa tem ascendência indígena, e nunca negou.
Nunca negou. Todo momento em que houver um debate... É claro que V. Exa não está aqui para dizer “eu
sou índio”, para ficar dizendo “eu sou negro”. Não. É a
nossa ascendência, são os nossos antepassados. E
V. Exa mostra uma qualidade, uma competência que
surpreendeu a muitos. A mim, não. Eu vi aquele jovem
ainda, eu diria menino: na época, Deputado Federal
que chegava ao Congresso. Em seguida se tornou governador e um dos líderes dos governadores no País.
E hoje é Líder da Bancada do PT, uma das principais
vozes da própria Presidenta Dilma, que está com uma
aceitação de 85%. Ontem estivemos juntos, Senadora
Ana Amélia, V. Exa, na missa de solidariedade àquele
fato lamentável que aconteceu em Santa Maria, onde
238 pessoas faleceram. Enfim, parabéns. Eu tenho
orgulho de ser seu liderado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Quero aqui dizer do orgulho que tenho, como brasileiro, de
ser membro da Bancada do Partido dos Trabalhadores e de ser parte deste Congresso, tendo lideranças
competentes como V. Exa.
V. Exª, sempre com a sua humildade, é uma lenda viva, é uma pessoa que orgulha muito todo o povo
brasileiro pelo seu trabalho, a sua coerência, a forma
como defende o Rio Grande do Sul, assim como faz
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a Senadora Ana Amélia, mas também com um olhar
para o Brasil, sempre presente nas grandes causas.
Aliás, eu quero dizer da importância de V. Exª
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos
para a aprovação de várias matérias nessa área da
pessoa com deficiência, na área da dependência química. Aliás, Senadora Ana Amélia, vamos ter que cuidar
para fazer valerem aquelas propostas da dependência química. Há algumas coisas que não estão funcionando. Eu vi o edital agora. Estão com um negócio de
fazer o repasse para as entidades apenas três meses
depois, e as entidades não vão suportar, porque há
uma exigência para colocar novas pessoas em tratamento nas comunidades terapêuticas, e as entidades
não têm capital, não têm recurso para isso. O que estou defendendo é remunerar, no primeiro momento,
aquelas pessoas que já estão ali, para que elas tenham
oxigênio, tenham condições de fazer a ampliação. Mas
vamos tratar disso com o maior prazer.
Eu é que agradeço e vamos estar juntos, sim,
em todas essas lutas.
Quero, enfim, resumir toda essa minha fala em
algumas palavras.
Quem diz aqui não sou eu. Analistas de mercado, pessoas especializadas chamam a atenção. Eles
são analistas do mercado de capitais e detectam um
movimento. Nesse caso, eles mesmos dizem. O Valor
Econômico, em várias páginas, chama a atenção, de
alguma forma incentivado por pessoas da oposição,
em razão de questões políticas, para tentar diminuir o
valor e a imagem da Petrobras e, assim, outros lucrarão
na compra das ações a preços mais baixos ou ainda
para justificar uma maior abertura ao capital privado
na exploração direta dos recursos do valioso Pré-sal.
Isso é contra os interesses maiores do Brasil.
A Petrobras é nossa. Nós acabamos de dar mais um
passo na regulamentação das regras na área do Pré-sal, e eu acredito que temos todas as condições de,
nos próximos leilões, continuarmos crescendo.
Para encerrar, conversei com a Presidenta, a Dra.
Graça Foster, que já disse num pronunciamento. Neste
ano de 2013, de forma transparente, de forma competente, ela já anunciou por antecipação, até para evitar
essas coisas da especulação, que a empresa vai, de
um lado, aumentar o refino, porque entram em operação tanto prospecção de petróleo e de gás em novas
bacias, como se amplia se a capacidade de refino,
mas, ainda assim, em razão de manutenção de outras
plataformas, vai ser um ano em que vamos estar no
equilíbrio. Não vai ser um ano de fartura, como se diz.
Por quê? Porque a empresa está plantando hoje para
colher amanhã, está fazendo grandes investimentos,
parte com dinheiro próprio, parte com financiamentos.
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Aliás, estão criticando isso: a empresa está endividada, está se endividando. Ninguém iria colocar
recursos, mesmo em uma empresa como a Petrobras,
em valores tão elevados se não houvesse a certeza
de que são investimentos de resultados líquidos e
certos, ou seja, com a ampliação de novas bacias, em
terra e em mar, de gás e petróleo, se Deus quiser, no
Rio Grande do Sul, no meu Piauí, na Região Norte,
Centro-Oeste e Sul.
Enfim, o que quero dizer com isso é que ela já
anuncia que este ano será de equilíbrio. Na avaliação
dela, no ano de 2014 é que voltaremos a ter crescimento. É quando a chamada curva, que este ano vai
se manter mais ou menos linear, é quando a curva dos
resultados da empresa vai subir.
Então quero parabenizar todos que fazem a Petrobras, todos os brasileiros, e dizer que sim, valeu a
pena aquela luta lá dos anos 50, fortalecida nos anos
60 e hoje, mais ainda, para termos uma das maiores
empresas do mundo que contribui para bons resultados do nosso País. Que bom que desses 21 bilhões
uma parte é do povo brasileiro, através dos dividendos da União.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Wellington, queria cumprimentá-lo
porque começou no seu Piauí, sobre a produção de
mel, o Estado exporta, é uma das melhores produções
de mel, e também o limão que também é produzido
lá, o taiti, que é produzido no seu Estado e vendido
na Europa.
A radiografia que o senhor fez a respeito de inflação é uma questão preocupante para todos os brasileiros e é uma responsabilidade nossa também ajudar,
porque conquistar a estabilidade foi um ganho para
todos nós, então não há, eu acho, não dá para dividir
partido e oposição porque a sociedade perde, dessa
forma, o partido que apostar nisso está fadado ao insucesso. Então é preciso ter compromisso.
Quanto à Petrobras, eu até fui autora de um de
projeto, um requerimento para convidar a Drª Graça
para vir à Comissão de Assuntos Econômicos para falar.
Eu estava na Argentina e li nos jornais que a Petrobras
estava negociando venda de ativos na Argentina. Naquele momento, era para isso. Ela deu uma entrevista
e acho que ela foi extremamente franca, transparente
como deve ser um gestor público da qualidade dela,
ou de outra qualidade – mas tem que ter isso –, e ela
foi extremamente honesta ao reconhecer: a Petrobras
é um patrimônio também, tanto quanto a estabilidade,
nosso. Eu tenho orgulho da Petrobras. É uma das maiores petroleiras do mundo; no Brasil, é a maior estatal,
e nós temos que preservá-la.
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Então, quando eu fiz o requerimento, foi para que
ela venha, e, com a mesma transparência, ela aporte
as dificuldades que tem de ajuste dos preços, com o
preço do petróleo, com o câmbio, para que nós...
Eu estou preocupada, Senador, é com o acionista
minoritário. Especialmente com aqueles trabalhadores
que usaram... Eu usei uma parte, não na lei, mas usei
posteriormente, do Fundo de Garantia para as ações
da Petrobras. Até comentei com ela isso.
E a Petrobras fez um grande ato, uma ajuda, junto com o Ministério de Minas e Energia, porque entrou
em funcionamento, está hoje no Valor Econômico, a
AES Uruguaiana, que é uma térmica, usando gás natural argentino, que foi uma construção que envolveu
a Petrobras, o Ministério de Minas Energia, o governo
brasileiro e o governo argentino.
Nós reconhecemos tudo isso e a transparência
é muito boa, é saudável para isso, e V. Exª aqui me dá
uma grande alegria nesse conjunto de trabalhos que
nós temos enfrentado.
Por fim, Senador, fiquei muito feliz com sua manifestação sobre as comunidades terapêuticas. Juntos,
nós fizemos um trabalho na Comissão de Assuntos
Sociais, naquela subcomissão que o caro colega presidiu, para debater a questão do crack. Agora, o tema
recrudesceu.
E as comunidades eu penso que não estão usando o nome adequado. Terapêutica remete a uma questão de saúde. Essas são casas de acolhimento, são
casas para recuperar a pessoa, o ser humano, na sua
condição humana, a condição de autoestima.
Eu acho que é preciso um marco regulatório
para definir claramente as suas responsabilidades e
funções, o que elas querem, o que elas propõem. De
todos os segmentos religiosos ou laicos.
Então, já vamos discutir isso, eu espero, eu conto
com o seu apoio para ajudá-los a encontrar esse caminho e facilitar. E vamos juntos ao Ministério da Justiça
e à Senad, que é a Secretaria Nacional de Combate às
Drogas, para que haja a liberação mensal do dinheiro,
que é tão importante para as comunidades. V. Exª tem
um belíssimo trabalho nessa área, e vamos continuar
a trabalhar juntos.
Eu tenho o prazer de convidar o Senador Paulo
Paim para fazer uso da palavra, e de passar a Presidência a V. Exª, porque depois serei a oradora.
Obrigada, Senador.
A Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Eu parabenizo e agradeço à Senadora Ana
Amélia pelo importante trabalho feito. Certamente, te-
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mos uma missão de completar o esforço de todo esse
conhecimento que captamos pelo Brasil inteiro nessa
área da pessoa com dependência.
Tenho uma notícia, acho que V. Exª já sabe, que é
aquela cobrança que a gente fazia de eles terem uma
entidade única no Brasil, e eles conseguiram. Criaram
uma coordenação nacional, e acho que isso vai facilitar
muito os trabalhos, com certeza.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Senador
Wellington Dias, Senadora Ana Amélia, eu pretendo
tratar, nesta minha fala, de dois temas. O primeiro é
uma pauta positiva: falar um pouco, já que o céu não
é de brigadeiro neste momento, devido ao próprio
Congresso Nacional. A exemplo do que fez o Senador
Suplicy, eu quero, nesta sexta-feira, fazer um pequeno
resumo do nosso trabalho durante este ano.
Sr. Presidente, primeiro, quero cumprimentar
todos os jornalistas, produtores e funcionários daqui
do Senado, dos meios de comunicação ou não. Meus
cumprimentos aos meus amigos da TV Senado, do
Alô Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado e
das Relações Públicas.
Da mesma forma, Sr. Presidente, eu gostaria de
externar os meus cumprimentos também à Assessoria
de Comunicação da Liderança do Partido dos Trabalhadores, sob a coordenação de V. Exª, e também aos
demais jornalistas e veículos que cobrem as atividades
daqui do Congresso Nacional. Eles, que estão aqui no
dia a dia, sabem quem é quem na Casa. Não adianta,
como V. Exª falou muito bem aqui, que um oportunista
de plantão procure desfazer o trabalho acumulado de
homens e mulheres que dão a sua vida por causas e
não por coisas, como muitos fazem na sua vida, e não
só no Parlamento – não estou falando do Parlamento.
Sr. Presidente, é graças ao trabalho desses profissionais que as ações do nosso mandato chegam
a milhões de lares de brasileiros. Esses profissionais
fazem parte dessa história, da nossa história.
Me lembro, Sr. Presidente, que, quando eu cheguei aqui, há 26 anos –sempre fui reeleito e, para a
felicidade minha, na maioria das vezes com a votação
mais expressiva do Estado do Rio Grande do Sul –,
eles, ainda meninos; hoje, eles de cabelos brancos, e
eu, naturalmente, com cabelos mais brancos ainda.
Sr. Presidente, essa história iniciou lá na luta
sindical e depois continuou na Constituinte, como Deputado Federal, junto com V. Exª. Lá nós avançamos,
sim, na construção dos capítulos da cidadania, dos
direitos sociais, dos direitos especificamente dos trabalhadores. Lá na Carta Magna, ao contrário do que
muitos disseram – e virou quase que verdade –, que
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o PT não assinou a Constituição, nós assinamos a
Constituição, todos nós assinamos. Votamos contra
em inúmeros pontos, claro, queríamos avançar mais,
mas reconhecemos o resultado e assinamos. Então,
nós ajudamos a construir esse momento.
Sr. Presidente, assim nós fomos percorrendo caminhos difíceis ao longo das nossas vidas. Chegamos
ao Senado Federal em 2003. Fomos reeleitos em 2010,
Sr. Presidente, com quase 4 milhões de votos de um
universo de 6 milhões. Eu diria, de cada 3 gaúchos, 2
votaram em nós. E muita gente não aceita bem isso.
Tive a alegria de chegar ao Senado com essa grande
votação, quando uns diziam, na época, aqueles que
eu chamo de oportunistas de plantão, “o Paim não se
elege, porque as pesquisas mostram que ele está em
quinto lugar”.
Chegamos juntos, chegamos aqui, estamos aqui,
junto com a Senadora Ana Amélia – a Senadora Ana
Amélia, que fez uma brilhante votação também; a Senadora Ana Amélia, que nunca foi candidata a nada.
Eu fiz em torno de 4 milhões, mas ela fez em torno de
3,5 milhões de votos. Para quem nunca foi candidata,
Senadora, é por pura competência mesmo que V. Exª
traz expressiva votação.
Mas muitos diziam que eu não chegava e que V.
Exª também não chegava. E nós chegamos, e chegamos bem, e temos respondido à população que criou
essa expectativa do nosso trabalho, principalmente no
meu caso, claro, eu não nego, eu tenho um lado na
questão dos direitos sociais, dos trabalhadores, dos
aposentados, dos pensionistas e de todos os discriminados. E aqui eu vou dizer tudo que nós já mais ou
menos aprovamos – não tudo, porque não dá – nesse
período aqui, e, claro, que eu sou de uma Base, da Base
do Presidente Lula, e da Base da Presidente Dilma.
Enfim, Sr. Presidente, nossa história está escrita para aqueles que acompanham os Anais da Casa.
Alcançamos a aprovação, por exemplo, do Estatuto
do Idoso, que beneficia hoje cerca de 30 milhões de
pessoas. Lembro-me até hoje de que o Presidente Lula
me liga uma noite e diz: “Paim, como está o Estatuto?”
Respondi: “Agora, Presidente, há uma questão apenas
que... Mas não é polêmica.” Disse ele: “Esse artigo tu
achas que dá para resolver? Aprovamos?”. Eu disse:
“Sim, Presidente.” Ele disse: “Então, vou trabalhar para
aprovar e vou sancionar.” Assim aconteceu. Estava engavetado há sete anos o Estatuto do Idoso. Hoje, é lei
federal e beneficia cerca de 30 milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, tivemos um outro debate longo
aqui sobre o Estatuto da Igualdade Racial – nossa,
diziam que iria dividir o País – , também de nossa autoria. Lembro-me, mais uma vez, de que o Presidente
Lula disse: “Olha, Paim, há inclusive do segmento em
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que tu atuas que disse que o Estatuto não era bem
o que eles queriam. O que você acha, Paim?” Disse-lhe: “Presidente, claro que não é o ideal, o que nós
gostaríamos”, todos nós queremos mais, é natural.
Como o Presidente gostaria de ter feito mais, como a
Presidenta Dilma quer fazer mais ainda. Mas disse-me
o Presidente: “Paim, então dá para sancionar?” E sancionamos. Só aprovamos porque houve apoio, aqui, da
Casa Civil. Se a Casa Civil, se o Ministério da Educação
não tivessem trabalhado, V. Exª sabe, não teria sido
aprovado. Hoje, sobre o Estatuto da Igualdade Racial
poderia dizer que beneficia 90 milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, percorremos o País ouvindo – foram muitas e muitas viagens – a população e buscando
sugestões para a construção de uma política definitiva para o salário mínimo. Falo aqui da reposição da
inflação mais o PIB. Hoje é uma realidade, é lei. Fui o
Relator da construção dessa proposta. Viajamos todo
o País, inclusive fomos ao seu Estado, V. Exª nos recebeu lá. Era uma composição ampla. Inclusive, a Senadora Heloísa Helena, na época, estava junto. Depois,
o nosso trabalho, junto com as Centrais Sindicais, em
uma negociação com o Presidente Lula, foi consagrada.
Hoje, todos reconhecem. Pode ser que ninguém mais
questione a política de salário mínimo, porque sobe
todo ano a inflação mais o PIB. Conforme for aquilo
que combinamos na época com o Presidente Lula, em
2023 nós teremos um salário mínimo se aproximando dos US$1 mil. Dois mil e vinte e três está ali, serão
US$1 mil e não R$1 mil. Eles podem questionar, querer
apagar a história, mais isso é coisa nossa.
Sr. Presidente, eles questionam tudo, tudo. Mas eu
pergunto: temos mais de mil projetos apresentados no
Congresso Nacional. Claro! São 26 anos. Eu não vou
querer que quem entrou aqui ontem tenha mil projetos.
Mas são mil projetos! Não projetos de resolução, não
apenas sugestões. Mais de mil projetos apresentamos
no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, trabalho esse que foi construído
pedra a pedra, tijolo por tijolo, sempre ouvindo os setores mais amplos da sociedade. Claro! Isso porque eu
tenho lado na História. Eu tenho lado! Sempre ouvindo
os trabalhadores, as suas entidades, ouvindo os que
são discriminados. Mas nunca deixei de ouvir também
os empresários.
Trabalhamos muito, incansavelmente, como estamos fazendo agora, na aprovação de textos, nem
todos de minha autoria. Por exemplo, a PEC da Juventude não é de minha autoria. Mas a juventude veio
ao Senado Federal e pediu: “Paim, nós queremos que
você seja o pai da PEC da Juventude”. Aqui articulamos com os Senadores e, hoje, a PEC da Juventude
é uma realidade.
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Agradeço o carinho da juventude brasileira em
relação ao trabalho que aqui fazemos.
O Aviso Prévio Proporcional agora vai ser estendido, inclusive, àqueles que foram demitidos antes da
lei. Quem trabalhou aqui dia e noite para aprovação
do projeto que daria, inclusive, como remuneração o
direito a um salário-mínimo por ano?
Quando assim o setor mais conservador percebeu, concordou, porque o nosso projeto seria aprovado,
inclusive com uma visão do próprio Supremo Tribunal
Federal, que já havia anunciado outro projeto que garantia, então, uma redação maior.
Mas esse é um avanço. E eles sabem que nós
somos a alavanca para assegurar o Aviso Prévio Proporcional, que hoje têm os trabalhadores. Os trabalhadores sabem, está escrito, está na História.
Se não fosse essa negociação, o nosso projeto,
que daria muito mais, seria lei. Por isso nós contribuímos, porque a vida é assim. Naquela linha que falávamos desde o início, você busca o máximo e negocia o
que for possível, dentro da correlação de forças.
A própria Lei dos Taxistas não é de minha autoria. Mas trabalhamos tanto e tanto aqui que muitos
mandavam e-mails para o meu Gabinete, achando que
era de minha autoria. E isso tem que ser dito. Como
eu vou dizer que não é? O principal articulador dessa
lei foi o atual Presidente do Congresso Nacional. Mas
trabalhei tanto que mandavam para mim, como se eu
tivesse sido o autor. Eu não fui o autor, mas trabalhei,
sim, taxistas do Brasil, e vocês sabem. Agradeço pelas homenagens que tenho recebido, as cartas que
chegam ao meu Gabinete. A todos respondo que o
autor não sou eu, mas fiz o meu trabalho para que a
lei fosse aprovada.
A periculosidade para os carteiros, Sr. Presidente,
combinei com o Presidente Lula. Aprovei um projeto e o
Lula me disse: “A redação que está, Paim, não dá, mas
vamos fazer uma outra forma, eu garanto os mesmos
30%.” E hoje os carteiros ganham os 30%. O projeto
surgiu daqui. Ele pediu que o Ministro das Comunicações fosse ao meu gabinete e ele foi. Lá negociamos
e os carteiros têm os 30%.
Agora os 30% para os vigilantes. Uma outra história aqui, meu amigo Chico Vigilante, Deputado Distrital. Você foi o número um para mim nesse processo.
Apresentei projeto, fui Relator. Diziam que não ia sair
hoje e que a Presidenta Dilma não ia – e V. Exª ajudou na articulação – sancionar. Ela sancionou. O setor empregador não queria os 30% para os vigilantes.
Os vigilantes de todo o Brasil, onde nos encontram...
Vão fazer um ato em Porto Alegre, e, se V. Exª puder,
até gostaria que lá estivesse. Vai ser um ato em nível
nacional, de homenagem. Eu sei que o Deputado Mar-
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co Maia, ex-Presidente da Câmara, será convidado e
me convidaram também pelo trabalho que fizemos e
apresentamos.
Eu poderia falar aqui do Alô Senado, por isso
elogiei tanto a Casa . Quem está aqui dentro, Sr. Presidente – e me permita que eu diga isso –, acompanha
o trabalho de cada um de nós. Quem está aqui sabe
quem é quem, mas quem está lá fora, que só sabe fazer crítica, só cutuca, só fala mal. Eu queria só dizer
para esses que só falam mal desse ou daquele Parlamentar que olhe um pouco para si e se é honesta
essa fala permanente de quem trabalha.
Conforme levantamento do Alô Senado, Sr. Presidente, serviço da Secretaria de Pesquisa e Opinião,
nós recebemos em torno de 8 mil mensagens do Brasil,
somente nesse ano que passou, fazendo perguntas.
E queriam que eu respondesse. Oito mil mensagens
dirigidas para que respondesse questões voltadas ao
mundo social.
Sr. Presidente, o nosso gabinete recebeu, diretamente, para respostas 3.200 ligações. Foram mais
de dois mil convites para que eu fizesse palestras nos
Estados. Mais de dois mil convites! Aqui e muitos no
exterior. Claro que eu dou prioridade internamente e
não fui ao exterior. Não fui porque dei prioridade aqui,
mas não acho nada errado aqueles Parlamentares
que conseguem, além de responder aqui, ir também
ao exterior.
Sr. Presidente, conforme publicação Relatório
da Presidência do Senado, que está sobre as mesas
– para aqueles que dizem que a gente trabalha pouco, está aqui sobre as mesas esse livro grosso, aqui
a nossa frente, ao seu lado, aqui na esquerda –, em
matéria de pronunciamentos, este Parlamentar foi o que
mais fez pronunciamento. Como é que eles dizem que
a gente não trabalha? Só estou falando isso para dar
um exemplo. Fui o parlamentar – está aí escrito – que
mais fez pronunciamento durante todo ano de 2012,
em 90% defendendo as causas sociais, defendendo
o discriminado, os assalariados, os trabalhadores, os
aposentados, dos pensionistas, a juventude, as mulheres, enfim, o nosso povo, a nossa gente.
Sr. Presidente, dizem que nós apresentamos 18
projetos. Mas, e quem já tem mil projetos? Esse ano
foram mais 18. Querem que eu apresente o quê? Mil
por ano?
A CDH, de que fui Presidente, realizou 146 audiências públicas. Isso dá aproximadamente, a cada
dois dias, uma; e 99% sob a minha presidência. Toda
segunda-feira, pela manhã, o Brasil acompanhava os
grandes debates que lá fazíamos com a sociedade
brasileira. Eu vinha todos os domingos e vou continuar
vindo, de volta a Brasília, para, segunda-feira, abrir a
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sessão, às 9 horas, com a cobertura aqui da TV Senado, para debater todos os temas. Todos. Não houve
um setor da sociedade que tenha pedido a mim que
eu não abri espaço, seja empresário, seja trabalhador,
seja evangélico, seja católico, seja comunidade gay.
Para todos eu abri espaço, porque isso é o Congresso
Nacional, isso é a democracia.
Sr. Presidente, nesse período, no Parlamento,
permita que eu diga isso, recebi o título de cidadão da
maioria dos Estados brasileiros. Claro, não de todos.
Mas, se dividir, a maioria recebeu título de cidadão
dos Estados. Não pensem que são aqueles títulos que
alguns inventam. E falo com liberdade, e quem está
ouvindo sabe disto: em qualquer dos Estados, alguns
articulam para que algum Deputado do partido dele ou
sei lá seja indicado e fazem uma briga por isso. Espontaneamente. Na maioria dos casos, eu nem sei quem
é foi o autor. Em inúmeros casos, eu nem fui receber,
como é o caso do título de Cidadão de Brasília. Não
deu para ir receber.
Então, Sr. Presidente, eu faço esse balanço para
que as pessoas saibam um pouco da nossa história
num momento deste em que fazem tanta crítica à
atuação de cada um dos Parlamentares. Eu me vi na
obrigação, em respeito ao povo brasileiro e gaúcho,
de vir a esta tribuna.
Sr. Presidente, quero dizer que guardo com carinho todas as homenagens, as cartas emocionadas.
Berenice Piana de Piana, da Associação dos Autistas,
guardo as cartas que você me mandou. Aprovamos a
Lei dos Autistas, que surgiu lá na Comissão de Direitos Humanos, surgiu lá das nossas mãos. E V. Exª foi
a principal articuladora, junto ao Palácio – permita que
eu diga isso, por isso foi sancionada –, da lei que beneficia os autistas de todo o País. Suas cartas, minha
querida Berenice Piana de Piana, cartas emocionadas,
cheias de lágrimas, que você me mandou, e hoje você
lembra cada momento, às vezes por telefone, o que
foi aquela história.
Sr. Presidente, falo neste momento no prêmio
Dignidade no Trabalho, oferecido pela Frente Parlamentar, um dos últimos que recebi, pelo desenvolvimento
e valorização do trabalho, que me foi ofertado no Dia
dos Metalúrgicos.
Quero também destacar um dos últimos, a homenagem da Coordenação Federativa dos Trabalhadores
do Paraná e do Fórum Sindical dos Trabalhadores, no
seminário Sindicalismo Livre e Forte, em Curitiba, Paraná, as homenagens que lá recebi.
Quero aqui homenagear o DIAP. Sr. Presidente,
claro, pela idade, 26 anos. O DIAP foi criado há 19
anos. Segundo o DIAP, eu sou o único parlamentar que
recebeu todos os prêmios do DIAP. Não é que outros
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não receberam. Não receberam porque saíram para
ser Governador, para ser até Presidente da República,
para ser Secretário de Estado, naquele período, e não
estavam aqui. Mas, como eu entrei na Constituinte e
estou aqui até hoje, recebi todos os prêmios do DIAP.
Sou um dos poucos, talvez o único, um ou outro recebeu. Não teve um ano que eu não tenha recebido do
DIAP o prêmio de Parlamentar Destaque – claro, não
só eu, mas os 100 Cabeças do Congresso.
Sr. Presidente, falam que o Paim fala muito nos
trabalhadores, aposentados, pensionistas, discriminados, negro, índio, cigano – tenho um trabalho bom
com os ciganos também. Tenho o maior carinho pelos ciganos. Quero agradecer, porque recebi o prêmio
Personalidade da Avicultura Gaúcha – Mérito Político
Social Nacional, publicado na revista da Associação
Gaúcha de Avicultura (Asgav).
E aqui foi até interessante – permita-me, Sr. Presidente. Então, fui receber o prêmio lá no interior do
Rio Grande – prêmio do empresariado, mas um prêmio nacional. Quando fui receber o prêmio, passando,
parei numa pequena cidade e fiz um pronunciamento,
a convite do Partido dos Trabalhadores. O comentário
no Estado não foi que eu recebi um prêmio nacional,
no campo social, da avicultura gaúcha; foi que eu parei
para fazer um pronunciamento, numa atividade do PT.
”Absurdo! Absurdo!”
São com essas coisas que a gente fica indignado,
porque acho que é falta de... Eu não quero aqui usar
termos pesados, mas é uma injustiça. E não fazem
apenas comigo; fazem com outros também.
O grande tema foi por que eu parei no caminho.
Mas, para chegar lá, tinha que passar por ali, e fiz esse
pronunciamento.
Sr. Presidente, estou indo para o final, mas vou
dar o aparte.
Quero aqui, também, agradecer o prêmio Congresso em Foco, escolha de jornalistas de todo o Brasil
e de internautas. Deram-me o prêmio número um – o
parlamentar que mais defende os trabalhadores e a
Previdência Social; também, o parlamentar da defesa
do consumidor.
Colocam-nos sempre entre os cinco Senadores
que mais atuam no Parlamento. Alguém pode dizer:
“Mas ele está falando”. Se eu não falo, eles não dão
uma linha, não dizem nada. Eu tenho de falar do que
eu faço, e o único lugar para que o Brasil me ouça é
a tribuna do Senado, não há outra coisa – senão é só
cutucada, só crítica.
Toda vez em que vem uma ligação para mim,
digo: agora eles vão querer saber por que, em tal dia,
eu respirei mais forte na tribuna, se estou com proble-
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ma de câncer. Não estou. Não estou com problema
nenhum de câncer.
No Parlamento, a tribuna é o nosso instrumento.
Se eu não falar aqui o que estou fazendo, só fica a versão daqueles que sabem criticar, e que nunca fizeram
nada ao longo da sua vida.
Ficamos sempre entre os cinco Senadores que
mais atuaram. Obrigado a todos os jornalistas do Brasil
que votaram. Obrigado, internautas.
Lembro que, no ano de 2011, por exemplo, estivemos no Congresso em Foco. Fomos o quarto colocado na categoria Melhor Senador, eleito o parlamentar
que mais defende a saúde. Inclusive, esse ano, foi na
categoria de consumidor, Previdência e trabalhadores.
Em 2011, também fui premiado na de democracia e
cidadania.
Sr. Presidente, comento esse reconhecimento,
falo aqui, porque isso nos dá mais energia, mais determinação na luta permanente em defesa daqueles
que mais precisam, dos mais pobres e discriminados.
Temos muitos desafios para 2013. O ano que se
inicia traz uma série de perspectivas para o bom debate, para o bom combate. E não vão nos intimidar,
não vão conseguir. Não vão nos intimidar.
Nós faremos boas discussões, no plenário ou nos
plenários das comissões ou em audiências públicas.
Temos inúmeros projetos. Estão na pauta de votação,
inclusive, já do Plenário. Por exemplo, um dos projetos
sobre o qual estamos fazendo um belo debate com todos os motoristas do Brasil é o Estatuto dos Motoristas. É um projeto que vai dar uma qualificada, eu diria,
para esse setor tão importante, que toca o Brasil, que
transporta o Brasil.
Quero cumprimentar, também, a Ministra Maria
do Rosário. Sou autor, além do Estatuto do Motorista,
do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E V. Exª me
ajudou muito. Sua esposa, inclusive, que trabalha muito nessa área, esteve conosco, dialogou conosco. Nós
o aprovamos aqui no Senado, ele está na Câmara, e
agora, a Ministra Maria do Rosário fez uma comissão,
para ajustar com outro setor da sociedade. Creio eu
que este ano nós vamos aprovar, também, definitivamente, o Estatuto das Pessoas com Deficiência. E
por que isso? Porque esse Estatuto beneficia, dando
o exemplo dos outros, em torno de 30 milhões de pessoas. V. Exª é um estudioso desse tema e sabe disso.
Pelo que percebi da vontade da Presidenta e da própria Ministra, nós aprovaremos o Estatuto da Pessoa
com Deficiência ainda este ano.
É claro, Sr. Presidente, que eu tenho bandeiras
por que vou brigar sempre, como o fim do voto secreto. Pelo fim do voto secreto eu vou continuar brigando
Eu não admito um voto secreto, para não dar essa
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confusão que deu recentemente, agora. Quem votou
como? Houve estatísticas que mostram que 31 votaram no candidato que era contra a chapa oficial, e só
18 assumiram que votaram na chapa oficial. O PT não
votou na chapa oficial, e foram doze votos. Então, os
nossos doze votos estão ali. Nós não ficamos como
aquele que diz que é, mas não é, é mas não é.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se o voto
fosse aberto, cada um teria o direito de votar e explicar
por que votou. Fizemos um grande debate na Bancada, sob a sua coordenação, e foi uma questão fechada. É isso, V. Exª foi à tribuna e disse: “a Bancada do
PT são todos os votos, vão votar”, e nós assumimos
o nosso voto. Acho que alguém vai dizer que vai votar
e pode dizer que vai votar diferente. Seria uma burrice
até. Seria só um desgaste necessário, mas nós não
entramos naquela faixa dos oportunistas que votam de
uma forma e dizem outra. Não é do nosso feitio, nós
assumimos o que fizemos. Então, o fim do voto secreto
é fundamental, Sr. Presidente, no Congresso Nacional.
Temos o debate, também, da redução da jornada de trabalho. Sou o autor do projeto, junto com
o Senador Inácio Arruda, lá na Câmara ainda, e que
haveremos de votar, espero eu, no momento adequado. A regulamentação do direito de greve. Apresentei
o projeto há vinte anos.
Enfim, Sr. Presidente, pode ter certeza, aquele
que está nos ouvindo, nós vamos continuar defendendo,
sim, os reajustes reais para as aposentadorias e pensões. Construímos uma política para o salário mínimo,
por que não podemos construir para os aposentados?
Acredito que podemos construir, bem como redobrar o
nosso empenho, eu falava hoje com V. Exª ainda, em
buscar uma saída para esse – até o Ministro Garibaldi,
da Previdência, disse – maldito fator previdenciário. Um
projeto que já aprovei aqui no Senado, com o apoio
de toda a Bancada do PT. (Ininteligível.) “Não, mas no
fator previdenciário tu votou contra a Bancada.” Bobagem! Viu como falam bobagem? Não votei, não. Pelo
contrário, a Bancada toda me acompanhou. Não houve
um voto contra o fim do fator previdenciário.
A Bancada toda me acompanhou. Então, eles
fazem confusão. Está lá na Câmara, agora. No reajuste dos aposentados também, a Bancada do PT me
acompanhou na íntegra, não houve um voto contra.
Inclusive para buscar uma saída para a reposição, não
houve voto... Então, eles dizem que, nesses temas:
“Ah, mas aí você votou contra”. Eu não votei contra.
Pelo contrário. A Bancada votou comigo, entendeu que
os argumentos eram sólidos, na busca de encontrar,
claro, uma saída negociada, o que, na Câmara, até o
momento, não aconteceu.
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Sr. Presidente, só um detalhe do fator, para encerrarmos finalmente, aproveitando a tolerância de V.
Exª, nesta sexta-feira pela manhã: o fator previdenciário
reduz quase 50% do salário do trabalhador no ato da
aposentadoria, coisa que não se aplica para o Executivo, para o Legislativo – nós, aqui – e para o Judiciário.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por isso,
temos de achar uma fórmula. Para os outros todos,
Sr. Presidente – V. Exª sabe –, pegam-se as 80 maiores contribuições de 1994 para cá, que acaba dando
o princípio da integralidade e dá o direito ao cidadão.
Para o trabalhador celetista – e aí a Previdência tem
um superávit de R$15 bilhões, mais ou menos –, fazem esse cálculo, mas, depois, aplicam o redutor de
50%. Não é justo, porque são, efetivamente, aqueles
que mais precisam.
Por isso, tenho muita esperança de que, sob a
sua Liderança, vamos encontrar um caminho.
Quero só lembrar, finalmente, Sr. Presidente – e
é finalmente mesmo –, que, em 1º de maio, a maior
conquista dos trabalhadores brasileiros vai completar
70 anos, que é a nossa CLT. E – todo mundo sabe –
não venham com esta de flexibilizar os direitos dos
trabalhadores. Como eu digo, só por cima do meu cadáver. Muitos não aceitam que eu diga isso, mas eu
vou continuar dizendo. Não tem nada de abrir mão aqui
de direitos básicos dos trabalhadores. Queremos fazer
uma grande atividade dos 70 anos da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
Sr. Presidente, para terminar, como eu venho
falando há um bom tempo, temos de ficar de olhos
bem abertos. Sempre há aqueles setores que querem
diminuir os direitos dos trabalhadores. Se depender
de mim, não tem essa! Não tem e não vai acontecer.
Por isso, ficam alguns bravos comigo e fazem as suas
articulações. É legítimo que façam as suas, mas eu
virei à tribuna sempre para defender os direitos dos
trabalhadores.
Quero dizer também, meus amigos, do Estatuto
do Juventude. Sou relator do Estatuto da Juventude,
indicado pelo Presidente Jayme Campos, da Comissão
de Assuntos Sociais. Faremos uma grande audiência
no Rio Grande do Sul. Vou convidar os relatores anteriores para que estejam presentes, como, por exemplo,
o Randolfe, a Manuela e tantos outros, que trabalharam
nesse tema. A Secretária Nacional da Juventude da
Presidência da República esteve anteontem comigo e
confirmou que estará presente nesta grande audiência
no Rio Grande do Sul. E haverá uma grande audiência
aqui, em Brasília, unindo as lideranças da juventude
de todo o Brasil.
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Quero dizer também àqueles que estão me ouvindo, como eu falava antes no aparte a V. Exª, quanto ao
PL nº 122. Nós temos que construir uma redação que
faça com que a comissão aprove. E vai, ainda, para a
CCJ. E, por isso, eu vou me reunir com todos os setores. Não apresentarei o meu relatório...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – sem deixar
de conversar com todos os setores que estão tratando
desse tema, contra ou a favor.
Por fim, reitero a necessidade de o Congresso
Nacional estabelecer, cada vez mais, uma postura
firme e clara na sua independência. E passa pela
apreciação dos vetos. Eu sei que é uma preocupação
também de V. Exa.
De fato, não dá para entender. Isso, sim, não dá
para entender. Como é que a gente vai explicar que
há três mil vetos que não foram apreciados.
Permitam-me, com todo o respeito – aqueles que
defendem esta tese –, mas eu vi uma tese, sobre a qual
a imprensa me perguntou, e eu dei a minha opinião.
Existe uma tese que vai ser apresentada, que diz o
seguinte: se o veto não for apreciado em 90 dias, ele
fica permanente.
Meu Deus do céu! Hoje nós somos Governo, mas
poderemos não ser um dia. O que é que vai acontecer
se essa tese chegar a passar – com todo o respeito
àqueles que defendem a tese. Ora, a maioria simplesmente não deixa votar em 90 dias. Acabou a independência do Legislativo em matéria de legislação. A última
palavra sobre o projeto de lei aprovado é do Legislativo. Vai para o Executivo, vetou, volta para cá, e nós
concordamos com o veto ou não. Quem tem maioria o
que é que vai fazer? Não vota, só isso. Pronto, em 90
dias o veto vira lei. Então, não dá, com todo o respeito.
Eu até entendo que quem apresentou o fez para
o debate, para construir uma saída. Tenho o maior respeito pelos Senadores que defendem a tese, mas essa
aí não dá, sinceramente. Eu sou da Base do Governo
hoje, mas posso não ser no futuro, porque a democracia
é isso. Como é que eu vou concordar que acabou. Aí
não há mais nada. Vota o que quiser, vetou lá, vetou e
morreu. Porque quem tem maioria simplesmente não
dá quórum, não vota. Passaram 90 dias, morreu. Sinceramente, essa eu tinha que comentar que não dá.
Enfim, desse modo, entendo eu que cada um tem
que cumprir o seu papel – o Executivo, o Legislativo, o
Judiciário. Fortalecer a democracia, enraizar os princípios, cada vez mais fortes, da cidadania, com direitos
e oportunidades iguais para todos.
Sr. Presidente, era isso, mas eu gostaria de receber um aparte da minha amiga e Senadora Ana Amélia.
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A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Paim, eu entendo perfeitamente o seu desabafo.
(Soa a campainha.)
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Na verdade, esse pronunciamento é um pouco um desabafo.
Diferentemente do meu caso, já que estou estreando aqui na atividade política, V. Exª foi um Deputado
combativo na defesa dos interesses dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, um grande
foco na área social. E, aqui no Senado, não tem sido
diferente, V. Exª tem ampliado ainda. Como jornalista,
acompanhei isso e tive a honra de ter sido citada por
V. Exª, dizendo que fui a jornalista que mais cobertura
deu à sua atividade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Permita-me. Não é um aparte a V. Exª. V. Exª, como jornalista,
muitas vezes me dizia: “Paim, há um questionamento
sobre isso. Qual é a tua posição?” V. Exª colocava a
opinião de quem questionou e, em seguida, colocava
a opinião deste Parlamentar. Eu dou este testemunho
aqui da tribuna do Senado: V. Exª foi uma das jornalistas mais coerentes que eu conheci.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu acho
que nós precisamos ter, na comunicação, responsabilidade com os nossos atos. Eu queria fazer apenas
dois registros e entender, porque eu também sofro e
acho que a política é perversa, Senador Paulo Paim.
Ela é perversa, porque mistura tudo num balaio só e
não separa o joio do trigo. Mas, de qualquer modo,
há dois aspectos que V. Exª abordou e um que não
abordou, mas do qual falou indiretamente. Primeiro,
refiro-me à eleição do Senado. Nós tivemos posições
muito claras sobre essa matéria, e posições políticas
definidas. V. Exª, pela determinação da sua Bancada,
manifestou uma atitude política de comprometimento
com a orientação partidária. Qual é a... O que significa...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Qual é
o erro?
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Qual é o
erro disso? Eu pretendia fazer uma manifestação de
protesto a um sistema viciado, a um sistema de cúpula,
a um sistema de voto fechado, de voto secreto, melhor
dizendo, e isso também não foi entendido. O nosso Estado é um Estado de lado, como V. Exª disse, a exemplo de Grêmio e Inter, no futebol, no esporte. Então,
entendi que o sentimento político das pessoas tinha
que ser observado e levei a isso, porque o ato político
era pela abstenção, mas não foi entendido. Então, eu
assumi e declarei. Quero falar sobre a iniciativa que V.
Exª teve nesta Casa, apresentando uma PEC para que
todas as votações sejam realizadas pelo voto aberto e
não haja mais voto secreto. Aí esse jogo seria absolutamente limpo, porque, assim como V. Exª declarou o
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seu voto, o que lhe causou um grande peso, um custo
político, eu também, pela ideia de abstenção, tive que...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Pela confusão que ficou.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Pela confusão criada, também...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Se o voto
estivesse lá no painel, não haveria problema nenhum.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Exatamente. Mas V. Exª e eu declaramos como votamos. E aí
levantou-se uma suspeita. Então, o voto aberto... Quero
dizer que a PEC de sua iniciativa, a primeira, propõe
realizar todas as votações, inclusive de vetos – que acho
que nós poderíamos examinar –, pelo voto aberto. Não
teríamos mais nenhum dilema. A sociedade teria um
entendimento sobre isso. Era exatamente sobre isso.
É um protesto a esse sistema de votação. E eu queria
também me associar a V. Exª nessa questão do fator
previdenciário; não só nessa matéria. Mas, Senador,
não é possível. E V. Exª chama aos brios a Casa, pois
nós temos de fazer prevalecer quando há uma negociação – e o Senador Wellington Dias, hoje um combativo Parlamentar, Líder da Bancada do seu partido.
Nós fizemos uma ampla negociação com a base que
dá apoio ao Governo, com a oposição, para chegar ao
fim do fator previdenciário. E aí ele é vetado. Então, a
Casa tem de fazer valer a decisão que tomou. Ela só
resgata a credibilidade nessa hora. Da mesma forma,
foi negociada aqui, com todas as Lideranças, a questão da Defensoria Pública, que V. Exª já abordou e eu
também abordei – fomos procurados; tem que derrubar
um veto desse. Foi um entendimento. Se não tivesse
havido entendimento, tudo bem. A matéria nem teria
sido... Mas, fruto de um entendimento, temos de fazer
valer a vontade do Congresso Nacional, que é a vontade da maioria. Então, eu queria cumprimentá-lo. E
entendo perfeitamente, porque a política é perversa,
e nós temos de enfrentar esse desafio. Eu não estou
reclamando; pelo contrário, pois me é muito prazeroso
o exercício do mandato, mas nem sempre é compreendido na medida exata do que nós estamos fazendo
aqui para cumprir exatamente, com rigor, aqueles compromissos que assumimos junto aos nossos eleitores.
Cumprimento-o, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado pelo aparte, Senadora Ana Amélia. E V. Exª
sabe que essa solenidade entre nós – eu digo os três
Senadores gaúchos – é muito grande. Eu disse, em
uma oportunidade, e repito agora. Qualquer pessoa
que disser, em qualquer lugar, que um Senador gaúcho
falou de forma, digamos, deselegante até em relação
a outro, essa pessoa está mentindo. Eu tenho certeza
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da posição de V. Exª, como tenho da minha, como tenho da do Senador Pedro Simon.
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Senador Paulo Paim, permita-me só aqui, neste
instante, na Presidência dos trabalhos, mas também
como companheiro de Bancada de V. Exª, primeiro,
dizer que o Brasil realmente tem uma coisa que muitas vezes nos angustia – acho que a fala da Senadora
Ana Amélia retrata bem isso –, mas que vale a pena,
que é essa liberdade, às vezes deturpada, às vezes
desviada, às vezes que caminha para a irresponsabilidade, caminha muitas vezes para a completa falta de
coerência. Mas é o preço da democracia, é o preço
da liberdade.
Eu acho que qualquer brasileiro, de qualquer lugar, reconhece e sabe a importância do trabalho de V.
Exª. E como alguém que testemunha isso – aí já na
casa dos 30 anos – não posso deixar de dizer: V. Exª é,
seguramente, e já entrou para a História como um dos
mais atuantes Parlamentares do Congresso Nacional;
da Câmara, quando Deputado Federal, e do Senado.
Tenho certeza, é hoje orgulho para a ampla maioria
do povo gaúcho e do povo brasileiro. Não posso deixar de dize, especialmente da classe trabalhadora e
dos aposentados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Então, eu não poderia deixar de dizer isso. V.
Exª é um orgulho, também, do nosso partido.
Quero dizer que assumo aqui a responsabilidade
como Líder de fazer os seguintes esclarecimentos. O
nosso partido defende, e tenho orgulho de dizer, fizemos isso, tinha muitas posições divergentes dentro
da nossa Bancada; os 12 Parlamentares na data da
votação. Tínhamos divergências. Buscamos diálogo
com o PMDB. Qual é a tese?
Senadora Ana Amélia, veja só um dado que pouca gente sabe. Quando a gente fala em democracia
no mundo e perguntamos, lembramos Estados Unidos. Aliás, os mesmos órgãos da imprensa que batem
muito no Congresso Nacional, que batem muito nas
estruturas democráticas do Brasil dão capas, muitas
vezes, para os que representam os poderes nos Estados Unidos da América.
Os Estados Unidos da América vivem o bipartidarismo. Vão assistir Lincoln. É um filme que mostra
muito. A libertação dos escravos das Américas, uma
das mais importantes decisões da História para o mundo, inclusive influenciando outras regiões do mundo,
foi feita com corrupção. É o que o filme Lincoln mostra
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em um registro histórico. Foi feito com compra de voto
no Parlamento. Veja que situação!
No parlamento americano, o partido que tem a
maioria tem 100% da Mesa. Lá não tem proporcionalidade como tem no Brasil. Cem por cento da Mesa
do Senado Federal ou da Câmara Baixa dos Estados
Unidos, 100% da Mesa são do partido majoritário. As
comissões técnicas, todas as comissões técnicas,
100% da composição, em um único partido. O partido
adversário, o partido que não a maioria, não tem essa
participação.
Eu, como brasileiro, tenho orgulho do critério da
proporcionalidade adotado pelo Brasil e por alguns países democráticos do mundo: Irlanda, França, enfim.
Eu sou líder e lidero um bloco com 24 parlamentares;
o Senador Eunício, um bloco com 29 parlamentares;
o Senador Gim Argello, de 12 parlamentares. Somando esses três blocos, nós teríamos dois terços deste
Parlamento. Poderíamos, por essa maioria, ter 100%
desses blocos na Mesa. Não! Aqui votamos no PSDB
para ter assento na Mesa; aqui votamos para o DEM
ter assento na Mesa; partidos de oposição. E, assim,
nas Comissões. O PSOL, um partido pequeno, pelo
critério que tenho muito orgulho de defender, da representação da minoria, ter participação nas Comissões,
inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, uma
das mais importantes desta Casa. Então, foi esse critério que norteou.
Eu acho que hoje nós estamos aqui. Amanhã a
composição será outra, porque a sociedade muda; a
composição dos partidos muda. Eu sustento que este
Parlamento precisa cumprir o critério da proporcionalidade. E foi isso que pesou na nossa decisão.
E agradeço a V. Exª e a todos os membros da
Bancada que compreenderam isso, seguindo a orientação. Da mesma forma que respeito as posições, por
razões diversas, externadas por outros que respeitam
a proporcionalidade, mas que tinham argumentos para
a tomada de determinadas decisões.
Então, eu não poderia deixar de dizer aqui ao povo
gaúcho e às outras pessoas: V. Exª faz algo também
que é importante, que foi o cumprimento de um debate
democrático que fizemos, e ajudei nessa coordenação,
para a tomada de uma decisão. Portanto, eu queria aqui,
em nome, posso dizer aqui com certeza, pelo menos
da ampla maioria do povo brasileiro, é um orgulho ter
V. Exª no Parlamento brasileiro, no Senado Federal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Presidente... (Fora do microfone.)
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...pela
sua fala, não há motivo nenhum para eu alongar o meu
pronunciamento. V. Exª faz um esclarecimento claro ao

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

povo brasileiro, inclusive ao nosso Partido. Setores do
nosso Partido não estavam entendendo bem o que estava acontecendo; setores do nosso Partido, que têm
um entendimento. Mediante a sua fala, não fica mais
nenhuma dúvida sobre todo o debate que aqui fizemos.
Só posso cumprimentar V. Exª. Que bom que,
numa sexta-feira, pela manhã, véspera de carnaval,
estes três Senadores, com este debate, com o discurso de V. Exª, tenho certeza, e o da Senadora Ana
Amélia, enriquecem a democracia brasileira, e quem
ganha com isso é toda a nossa gente.
Viva a democracia!
Obrigado, Presidente Wellington.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Agradecendo, passo a palavra, com o maior
prazer, à Senadora Ana Amélia, e convido o Senador
Paulo Paim para assumir a presidência dos trabalhos.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caros
Presidentes Wellington Dias e Paulo Paim, senhores
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos zelosos servidores desta Casa, de fato,
entramos em um debate interessante sobre o nosso
papel, a nossa responsabilidade e o compromisso que,
diligente e vigilantemente, temos que ter em relação
ao cumprimento daquilo que a população espera de
políticos comprometidos com o interesse da população,
com o interesse do setor produtivo, com o interesse
de quem trabalha. Mas nós precisamos também demonstrar, para que a instituição, o Poder Legislativo,
o Senado Federal, tenham o respeito da população.
Então, nós temos que fazer um mea culpa e fazer o
dever de casa.
Senador Paim, nós temos a consciência tranquila
de que estamos fazendo isso com o nosso esforço e,
se não fazemos melhor, não é por falta de empenho
e dedicação. Talvez, por falta de capacidade. Mas não
por falta de compromisso e de empenho pessoal de
cada um de nós. Eu espero que a sociedade valorize
e tenha por esta Casa a credibilidade que ela precisa
ter para que possamos assegurar uma democracia
equilibrada e uma democracia respeitada. Foi tão difícil conquistá-la. Precisamos preservá-la a todo custo.
Senador Paim, nós ontem estivemos presentes
em uma cerimônia ecumênica na Catedral de Brasília,
e eu queria fazer um registro da iniciativa da Presidente Dilma Rousseff, que propôs a realização desse ato
ontem. Um ato muito bonito, comovente, que reuniu
todas as Igrejas. E a beleza do ato ecumênico é exatamente o congraçamento universal das crenças, da
fé de cada um na sua própria religião.
Foi um ato simples, de reverência à memória de
238 jovens, nossos conterrâneos gaúchos, que morre-
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ram na fatídica madrugada de domingo, 27 de janeiro,
deste recém-iniciado 2013.
A Presidente Dilma, antes disso, naquela mesma
data que vai ficar inesquecível na memória de todos
nós, não apenas dos santamarienses, mas dos gaúchos de todos os cantos e de todos os brasileiros – e
também foi uma tragédia que sensibilizou o mundo –,
interrompeu um compromisso internacional no Chile,
para levar a sua equipe, especialmente o Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, e mobilizar as Forças Armadas no socorro às vítimas.
E eu queria, então, como uma Senadora independente aqui e como gaúcha – e V. Exª partilha desse
sentimento –, dizer que esse foi um gesto de grandeza,
de absoluto comprometimento com uma necessidade
emergencial, de solidariedade humana, de gestão, em
todos os aspectos. Então, a Presidente Dilma, nesse
ato, revelou a grandeza de uma estadista que tem sentimentos, que tem sensibilidade e que está preocupada com aquela dor que tantas famílias tiveram com a
perda dos seus filhos, dos seus amigos, dos parentes.
E, ontem, ela renovou esse gesto de solidariedade ao tomar a iniciativa de propor esse ato ecumênico,
em que tivemos a oportunidade de estar, inclusive o
Senador Wellington, o Senador Jorge Viana, representando o Senado Federal.
Então, eu queria dizer que essa tragédia de Santa Maria tem que nos pautar para que ela não fique
no tempo e a gente acabe depois tendo que rever ou
reanimar a necessidade de um compromisso para resolver os problemas.
Hoje começa o carnaval, Senador Paim, e o Brasil
tem grande orgulho desta que é a maior festa popular
a céu aberto, não só do nosso imenso Brasil, mas é
a maior festa popular a céu aberto de todo o Planeta,
que encanta o mundo pela sua diversidade, pelo seu
colorido, pela sua alegria, pela criatividade do que acontece no Sambódromo no Rio de Janeiro ou no alegre
carnaval da Bahia, de Pernambuco, das Regiões do
Nordeste, de São Paulo, do meu Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina.
O Rio Grande ficará neste carnaval mais triste
pelo que aconteceu, em solidariedade às vítimas da
tragédia, mas o Brasil inteiro, neste período, respira
carnaval.
E, olha, Senador Paim, no carnaval passado, 192
pessoas morreram nas nossas rodovias, uma tragédia
muito parecida com o que aconteceu na madrugada do
27 de janeiro, lá, em Santa Maria, na boate Kiss. Claro
que é uma morte diferente, mas a morte é a mesma:
as pessoas perdem a vida e deixam o nosso convívio.
E podemos evitar isso? Claro que podemos. Poderia
ter sido evitada a morte de 238 jovens? Poderia, se
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tivessem as condições de segurança prevalecidas naquele momento.
No ano passado, além das 192 mortes por acidentes nas nossas rodovias, foram quase 3.499 acidentes com 2.207 feridos em apenas cinco dias, Senador
Paulo Paim. São números trágicos e alarmantes e que
nos remetem à necessidade de um redobrado cuidado.
Nós temos que ter uma responsabilidade; não adianta
pedir maior fiscalização se nós, individualmente, não
assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos,
em todos eles.
As autoridades policiais dizem que a maioria dos
acidentes nas estradas ocorre durante a ultrapassagem,
seja em lugares onde é proibido ou mesmo quando o
motorista calcula mal o tempo e ultrapassa outro veículo sem ter total segurança. É preciso lembrar que a
Polícia Rodoviária Federal já começou a intensificar a
fiscalização, na madrugada desta sexta-feira.
Até a meia-noite da quarta-feira de cinzas, mais
de dez mil agentes vão trabalhar para monitorar o trânsito e fazer o teste do bafômetro, agora com uma Lei
Seca muito mais rigorosa. E a recomendação é esta
para todos: evitem a combinação perigosa de álcool
e direção. Esse gesto reduz as chances das vítimas
fatais no trânsito.
Quem for apanhado cometendo a infração terá
que pagar uma multa de R$1.915,00, a habilitação
será suspensa por mais um ano e o infrator ainda será
impedido de seguir viagem.
Então, atrapalha tudo, além de pesar no seu bolso. Isto é prevenção. Mas é muito fácil evitar que isso
aconteça: basta que o motorista respeite a lei, basta
que o motorista tenha responsabilidade para preservar
a sua vida, a vida da sua família, dos seus amigos e
a vida de terceiros que ele nem conhece.
As autoridades recomendam também evitar o
tráfego pelo acostamento. No ano passado, quase 7
mil veículos foram multados por conta disso, Senador
Paim. O valor da multa para esse tipo de infração é
de R$574,00. Neste carnaval, a Polícia Rodoviária Federal pretende intensificar a fiscalização com o apoio
da Polícia Militar e também das agências de trânsito
de todo o País.
Nove rodovias são apontadas como as mais
perigosas e com os maiores históricos de acidentes
durante o período do carnaval: BR-101, BR-222, BR116, BR-376, BR-040, BR-381, BR-050, BR-153 e
BR-290. Os trechos com maior histórico de acidentes
estão nos seguintes Estados: Rio de Janeiro, Ceará,
Santa Catarina e Paraná, segundo estudo do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Os quilômetros
de 20 a 30 da BR-290, lá no nosso Rio Grande do Sul,
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próximo a Santo Antônio da Patrulha, Município que
fica a 80km de Porto Alegre, capital do nosso Estado,
apresentaram, segundo o estudo, grandes chances de
ocorrência de acidentes, exatamente porque também
ali é o trajeto e o caminho para a praia.
Portanto, para que a festa de carnaval não se
transforme em tragédia, a Polícia Rodoviária Federal
fez uma cartilha de boas práticas no trânsito.
A primeira sugestão é manter uma distância segura do veículo que vai à frente. No carnaval passado, o tipo de colisão mais frequente foi exatamente a
batida na traseira do outro veículo, com um total de
1.200 ocorrências, ou seja, 34% do total dos acidentes.
Forçar a ultrapassagem ou ultrapassar em faixa
contínua, pontes e curvas são as principais causas de
colisões frontais, aquelas que, em geral, provocam os
acidentes mais graves. Mesmo representando apenas
3% das ocorrências, são os acidentes que mais mataram em 2012: 86 mortos, ou seja, 45% do total dos
acidentes ocorridos no carnaval de 2012.
A atenção aos pedestres precisa ser redobrada,
especialmente em áreas urbanas. Embora os atropelamentos respondam por apenas 2% das ocorrências,
12% dos casos resultaram em morte no Carnaval de
2012.
Dirigir à noite também não é recomendado, pois
53% dos acidentes fatais ocorreram à noite, no Carnaval de 2012. Durante o dia, a média é de 1 morte
para cada 20 acidentes; à noite, a média aumenta de
1 morte para cada 15 acidentes.
Outra atenção deve ser dada ao clima. Os motoristas devem prestar muita atenção a isso. Apesar do
tempo bom no Nordeste e em parte da região Sul do
País, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET,
o tempo será chuvoso em vários Estados. Assim, a
recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que,
durante a chuva ou com o asfalto molhado, o motorista
deve aumentar a distância em relação ao veículo que
trafega a sua frente. Assim, é possível evitar freadas
bruscas, que, nessas condições, elevam o risco de
derrapagens e aquaplanagens.
As borrachas das palhetas do limpador de para-brisa precisam estar em bom estado de conservação,
para que a chuva afete o menos possível a dirigibilidade
do veículo, a segurança do veículo. A recomendação
é que as palhetas sejam trocadas pelo menos uma
vez por ano. Os faróis devem estar sempre acesos.
Em caso de chuva forte, o motorista deve procurar
um lugar seguro e, assim que possível, parar o carro.
Nunca pare sobre a pista e evite parar no acostamento! Essas são recomendações importantes para evitar que novas tragédias ocorram no Carnaval de 2012.
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Portanto mais do que o fiscal, do que a barreira,
do que o radar é a consciência de cada um no risco que
cada um pode cometer se não respeitar o Código de
Trânsito, não respeitar a velocidade limite para aquela
via, não respeitar a sinalização. Não dirigir embriagado
ou sob efeitos de drogas, a Lei Seca está mais rigorosa
e é preciso redobrar o cuidado.
É muito melhor fazer um Carnaval seguro, observando todas essas regras, Senador Paim, ter uma
festa, ao invés de um velório de um ente querido ou um
velório de toda a família. Então, vamos ter um Carnaval
seguro, um Carnaval de muito cuidado.
Antes de terminar este meu pronunciamento, Senador Paim, eu queria fazer um registro do que aconteceu, ontem, lá em Capão da Canoa, na Promotoria de
Justiça daquela cidade de praia do nosso litoral norte,
por iniciativa da Associação do Ministério Público do
Rio Grande do Sul, presidida pelo promotor de Justiça
Victor Hugo Palmeiro de Azevedo.
Lá, ontem à tarde, o MP do Rio Grande, e V. Exª,
tenho convicção, como o Senador Pedro Simon, está
ao lado do MP, reuniu-se para protestar contra a PEC
37, que limita os poderes de investigação do Ministério Público.
Já manifestei publicamente minha posição clara.
Sou viúva de um procurador de Justiça e tenho pela
instituição um respeito muito grande. Já manifestei inclusive ao Procurador Geral da República, Dr. Roberto
Gurgel, numa cerimônia em que o Ministério Público se
reuniu para criar uma comissão de acompanhamento das obras da Copa do Mundo, a minha oposição à
PEC 37. Ela é um desserviço à democracia e a essa
instituição que tanto tem servido ao nosso País.
Fiquei também confortada, porque ontem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, emitiu
um posicionamento oficial e formal contrário à PEC
37. Eu penso que a CNBB, junto com a OAB e outras
instituições que têm trabalhado muito pela seriedade,
pelo rigor no combate à corrupção, tem trilhado o caminho, junto com lideranças do Congresso Nacional,
para impedir que a PEC 37 seja aprovada.
Para que o telespectador entenda, essa PEC retira
do Ministério Público a possibilidade de investigação
em casos de denúncia, limitando essa competência
apenas às polícias, à Polícia Federal, às polícias dos
Estados e às Policias Militares. Hoje, o Ministério Público
tem e deve manter essa prerrogativa, como forma de
dar maiores garantias à própria sociedade brasileira.
Então eu penso que é necessária essa manifestação e sei que V. Exª também a está apoiando.
Ontem aqui também, Senador, eu falei um pouco
sobre a questão da invasão dos produtos asiáticos. Eu
queria ressaltar que absolutamente, e por entender que
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o consumidor se beneficia de preços baixos de produtos ofertados com menor preço, não é proibir a entrada de produtos asiáticos para cá, os tênis, materiais
plásticos – vamos falar bem claro: muita quinquilharia
chega –, mas a minha preocupação é, e é a sua preocupação também, que essa invasão desses produtos
acabe impactando sobre o nível de emprego e o nível
de existência das nossas empresas, especialmente as
pequenas e médias, e o nosso Rio Grande é um Estado em que a pequena e a média empresa têm uma
força extraordinária, assim como em Santa Catarina
e Paraná também. Então, essa invasão me preocupa
porque, no caso dos calçados – e V. Exª, ali, no Vale
dos Sinos, conhece bem –, nós perdemos uns três mil
empregos pelos tênis que vêm da Ásia.
Agora, não dá para proibir a entrada do tênis
da Ásia porque ele chega muito mais barato do que
o nosso. Portanto, temos que criar, Senador Paim, e
esta é a minha posição, as condições para que as
nossas empresas tenham condições competitivas de
produção, como a redução de carga tributária, agora a
desoneração da folha e também as condições logísticas, pois os nossos custos são muito elevados. É criar
as condições para que, quando um órgão de normas
técnicas exigir...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...sobre
um determinado produto a observância de algum critério, primeiro, que ele use o mesmo critério de exigência
para um produto importado, porque é desleal trazer o
produto de fora sem aplicar as mesmas regras e as
normas técnicas. Falo sobre lençóis térmicos e sobre
vários outros produtos. Temos que ter a segurança
garantida para evitar problemas ao consumidor brasileiro, mas temos que aplicar regra para a produção
nacional e para a produção que vem de fora. Então,
esse é o primeiro passo.
Segundo, para a produção nacional, criar condições. O BNDES deveria criar linhas para ajudar a
pequena e a média empresa a ter acesso ao cumprimento dessa legislação mais rigorosa. Acho que é um
caminho mais inteligente, o Governo estaria estimulando uma consolidação dessas empresas em vários
setores. Então, quero deixar claro que este é o meu
ponto de vista: eu defendo a liberdade...
(Interrupção de som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...globalização. Tudo isso, digamos, faz parte do processo,
dessa nossa convivência globalizada, dessa nossa
mobilidade. Eu, daqui a pouco, vou à Feira dos Importados porque lá vou encontrar um pratinho de sobremesa mais barato do que em uma loja. Não sei de
onde é, mas tudo é importado.
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Agora, será que as nossas fábricas, lá de Santa
Catarina ou do Rio Grande do Sul, não terão condições
de oferecer um produto também mais barato? Aquele
produto chega, são os nossos vinhos, são uma série
de produtos que enfrentam uma barreira de uma competição desleal.
Então, a minha defesa é que nós temos que criar
políticas para dar às empresas, especialmente pequenas e médias, as condições de competir com os estrangeiros, porque nós temos juros mais altos, custos
maiores. E também a questão da logística deficiente e
muito cara – estradas esburacadas, pedágios, e todos
os aspectos que entram na composição de preço e que
acabam tornando o produto aqui, comparativamente
a um produto asiático, bem mais caro do que o deles.
Então, criar as condições de competitividade, senão nós estaremos cometendo uma injustiça fechando
emprego. Setor de autopeças é o mais claro disso. Foram fechados 14 mil empregos, Senador Paulo Paim,
14 mil empregos em 8 anos. Vem tudo de fora, tudo
de fora; e olha que temos muitos automóveis no Brasil.
Então, é preciso que esses setores tenham um tratamento diferenciado, e não privilegiado, um tratamento
adequado, para que possam continuar trabalhando,
gerando emprego, renda em nosso País.
Obrigado, Senador.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr.
Wellington Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia. V. Exª sabe
que nós concordamos com o seu pronunciamento, que
trata de questões voltadas, inclusive, ao emprego, e
dizer também, me permita, nesse momento, no dia
6, agora, de março, quando vai acontecer a Marcha
Brasília do Movimento Social, claro que eles vão falar
de 40 horas, de Fator Previdenciário, de Aposentados,
mas vão falar também da linha do discurso de V. Exª,
que é o crescimento sustentável, fazendo com que
se fortaleça o mercado interno, que é a grande fonte
geradora de emprego.
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Senador. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – 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 da Câmara nº 113, de 2011
(nº 4.835/2009, na Casa de origem, do Deputado Valtenir Pereira), que acrescenta disposi-
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tivo à Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004
(tramita em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n° 393, de 2011); e
– Projeto de Lei do Senado nº 444, de 2011,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que altera a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007,
que “estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e dá outras providências”,
para determinar a medição individualizada do
consumo hídrico nas edificações condominiais.
Tendo sido apreciados terminativamente pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, o Projeto de Lei da Câmara
nº 113, de 2011, aprovado nos termos do substitutivo,
retorna à Câmara dos Deputados; o Projeto de Lei do
Senado nº 393, de 2011, prejudicado, vai ao Arquivo;
e o Projeto de Lei do Senado nº 444, de 2011, aprovado, vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 89, de
2012 (nº 1.923/2011, na Casa de origem, do Deputado
João Bittar), que denomina Aeroporto de São Paulo/
Congonhas – Deputado Freitas Nobre o aeroporto da
cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução nº 80, de 2012,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que altera o
Regimento Interno do Senado Federal, para permitir
a aprovação de mais de uma proposição que tramitem em conjunto, com indicação da proposição que
será considerada precedente, inclusive pelo critério
da maior abrangência.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo nº
580, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer n° 1.718, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator ad hoc: Senador José Pimentel),
que aprova a Programação Monetária para o quarto
trimestre de 2012.
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Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria consta da pauta da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional
os seguintes ofícios:
– Ofício TRT7.GP nº 073/2013, referente ao
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região;
– Ofício TRT GP/SA Nº 003/2013, referente ao
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho
da 8ª Região;
– Ofício TRT-DG Nº 11/2013, referente ao
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região;
– Ofício TRT/GP/N. 42/2013, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do período de janeiro
a dezembro de 2012, do Tribunal Regional do
Trabalho da 24ª Região;
– Ofício nº 24/2013, referente ao Relatório de
Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região;
– Ofício TRF2-OFI-2013/01963, referente ao
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, do Tribunal Regional Federal da
2ª Região;
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– Ofício DG nº 43/2013, referente ao Relatório
de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012,
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região;
– Ofício nº 048/2013-GP, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do período de janeiro
a dezembro de 2012, do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região;
– Ofício GDG/SCOF nº 02/2013, referente
ao Relatório de Gestão Fiscal do período de
janeiro a dezembro de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região;
– Ofício TRT 18ª GP/DG/SOF Nº 02/2013,
referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º
quadrimestre de 2012, do Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região;
São os seguintes expedientes:
Of. TRT7. GP nº 73/2013
Fortaleza, 29 de janeiro de 2013
Em cumprimento ao disposto no artigo 118 da
Lei nº 12.465/2011 (LDO 2012), encaminhamos, em
anexo, a cópia do DOU com a publicação do Ato nº 20
desta Presidência, que divulga o Relatório de Gestão
Fiscal, anexos I, V, VI e VII, deste Regional, referente
ao 3º quadrimestre de 2012.
Na oportunidade, apresentamos o nosso respeito e admiração. – Maria Roseli Mendes Alencar,
Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 7ª Região.
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Ofício TRT GP/SA nº 3/2013
Belém, 30 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, e em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei nº 12.465/2011 (LDO 2012),
encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Gestão
Fiscal deste Órgão relativo ao período de janeiro a dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial da União
de 30-1-2013, Seção I, páginas 132 e 133.
Respeitosamente, – Odete de Almeida Alves,
Desembargadora Presidente.
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ATO Nº 23, DE 28 DE JANEIRO DE 2013
A Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, no uso de suas
atribuições legais, e
Tendo em vista o disposto nos artigos 54, inciso
III e parágrafo único, e 55, incisos I, a) e III e § 2º da
Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000, e da Portaria
STN nº 407/2011;
Resolve:
Tornar Público o Relatório de Gestão Fiscal deste
Tribunal, relativo ao 3º quadrimestre de 2012, conforme Anexos deste Ato, contendo o Demonstrativo da
Despesa com Pessoal (Anexo I), o Demonstrativo da
Disponibilidade de Caixa, (Anexo V), o Demonstrativo dos Restos a Pagar (Anexo VI) e o Demonstrativo
Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Anexo VII).
Publique-se e registre-se. – Odete de Almeida
Alves, Desembargadora Presidente.
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Ofício TRT-DG nº 11/2013
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2013
Assunto: Encaminhamento do RGF – 3º Quadrimestre de 2012
Senhor Senador,
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Em atendimento à mensagem CFIN/CSJT nº
2/2013, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, o
Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2012.
Na oportunidade, apresento a V. Exª minhas manifestações de consideração e apreço. – José Márcio
da Silva Almeida, Diretor-Geral.
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Of./TRT/GP/ nº 42/2013
Campo Grande, 29 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – janeiro a dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em atendimento
ao disposto no art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto
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de 2011, o Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal,
relativo ao período de janeiro a dezembro de 2012.
Colho o ensejo para manifestar votos de elevado
apreço e distinta consideração.
Respeitosamente, – Francisco das Chagas Lima
Filho, Desembargador Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 24ª Região.
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RESOLUÇÃO
Nº 465, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

Ofício nº 24/2013
São Paulo, 28 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Presidente,
Venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Federal
de 1º e 2º Graus da 3ª Região, referente ao 3º quadrimestre de 2012, conforme determina o art. 118 da Lei
nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência meus protestos da mais elevada estima e distinta
consideração. – Newton De Lucca, Desembargador
Federal Presidente do TRF da 3ª Região.

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido
pela Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
O Presidente do Conselho de Administração do
Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no uso
de suas atribuições regimentais, ad referendum,
Considerando o disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000, e art. 1º da Resolução
nº 184, de 12-1-2012, do Conselho da Justiça Federal,
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal da
Justiça Federal da 3ª Região, referente ao 3º quadrimestre de 2012, na forma dos anexos, bem como autorizar
sua publicação e disponibilização por meio da internet, consoante previsto no art. 55, § 2º, da referida lei.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. – Newton
de Lucca, Presidente.
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Ofício nº TRF2-OFI-2013/01963
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2013
Assunto: Demonstrativo – Balanço
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, cordialmente, tenho a honra
de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar o
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Fe-
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deral da 2ª Região, referente ao 3º quadrimestre de
2012, publicado no DOU-1 em 30-1-2013, 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. – Desembargadora
Federal Maria Helena Cisne, Presidente.
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Ofício DG nº 43/2013
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal do
Regional do Trabalho da 4ª Região
Senhor Presidente,
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Tendo em vista o contido no art. 118 da Lei nº
12.465/2011 (LDO 2012), encaminho a Vossa Excelência cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região, publicado na Seção
I do Diário Oficial da União de 28-1-2013. – Atenciosamente, Maria Helena Mallmann, Presidente.
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Ofício nº 48/2013 – GP
Campinas, 30 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Senador,
Ao tempo em que apresento meus cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, em atendimento
ao artigo 118 da Lei nº 12.465/2011 de 12-8-2011, a
anexa cópia do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao

Sábado 9

521

02627

período de janeiro a dezembro/2012, deste Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas, publicado no Diário Oficial da União – Seção 1 de hoje
– 30-1-2013 – fls. 139/140, e que está sendo disponibilizado também na internet, no site deste Regional:
http://portal.trt15.jus.br.
Cordialmente, – Fernando da Silva Borges,
Desembargador Vice-Presidente Administrativo no
exercício da Presidência do Tribunal.
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Ofício GDG/SCOF nº 2/2013
São Paulo, 30 de janeiro de 2013
Senhor Senador,
Em cumprimento aos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como em observância
ao disposto no artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, encaminhamos a Vossa Excelência os anexos Quadros
Demonstrativos “Despesa com Pessoal”, “Disponibilidade de Caixa”, “Restos a Pagar” e “Demonstrativo
Simplificado”, em relação à Receita Corrente Líquida,
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que compõem o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do período de
janeiro a dezembro de 2012.
Esclarecemos que os referidos Demonstrativos
foram publicados no Diário Oficial da União, Seção 1,
páginas 129 e 130, em 30 de janeiro de 2013, conforme
cópias anexas, e, igualmente, estão sendo enviados,
nesta data, ao C. Tribunal de Contas da União.
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência nossos protestos de estima e elevado apreço. –Denize Mota, Diretora Geral da Administração – Substituta

526

02632 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

FEVEREIRO 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ofício TRT 18ª GP/DG/SOF nº 2/2013
Goiânia, 30 de janeiro de 2012
Assunto: Encaminha Relatório de Gestão Fiscal
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 118, da Lei
nº 12.465/2011 (LDO 2012), encaminho, em anexo, o
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimes-
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tre de 2012, período janeiro/2012 a dezembro/2012,
publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 30
de janeiro de 2013, páginas 140, 141 e 142, nos termos do artigo 55 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000.
Atenciosamente, – Elza Cândida da Silveira,
Desembargadora-Presidente.

528

02634 Sábado 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

FEVEREIRO 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– As matérias serão publicadas no Diário do Senado
Federal de 9 de fevereiro corrente.
Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa:
– o Deputado Arnaldo Jardim, como membro
titular, em substituição ao Deputado Rubens
Bueno, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
599, de 2012, conforme o Ofício nº 16, de 2013,
do Líder do PPS na Câmara dos Deputados;
– o Deputado Stepan Nercessian, como membro titular, em substituição ao Deputado Rubens
Bueno, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
602, de 2012, conforme o Ofício nº 15, de 2013,
do Líder do PPS na Câmara dos Deputados;
– o Deputado Humberto Souto, como membro
titular, em substituição ao Deputado Rubens
Bueno, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 603, de 2013, conforme o Ofício nº 13, de
2013, do Líder do PPS na Câmara dos Deputados; e
– o Deputado Arnaldo Jardim, como membro
titular, em substituição ao Deputado Rubens
Bueno, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
605, de 2013, conforme o Ofício nº 17, de 2013,
do Líder do PPS na Câmara dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of./LID/nº 16/2013
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Arnaldo
Jardim – PPS/SP, em substituição ao meu nome, para
integrar como titular a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à MP nº 599/12, que “Dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo
de compensar perdas de arrecadação decorrentes da
redução das alíquotas nas operações e prestações
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações
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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”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
PPS/PR.
Of. /LID/nº 15/2013
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Stepan
Nercessian – PPS/RJ em substituição ao meu nome,
para integrar como titular a Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº 602/13, que “Autoriza a
prorrogação de contratos por tempo determinado no
âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Proteção da Amazônia – CENSIPAN e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
PPS/PR.
Of./LID/nº 13/2013
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Humberto Souto – PPS/MG, em substituição ao meu nome,
para integrar como titular a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à MP nº 603/13, que “Altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que
autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o
ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que
trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e
estabelece medidas para aquisição de milho em grãos
para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos
pequenos criadores situados nos Municípios da área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
PPS/PR.
Of./LID/nº 17/2013
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Arnaldo
Jardim – PPS/SP, em substituição ao meu nome, para
integrar como titular a Comissão Mista destinada a
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proferir parecer a MP nº 605/13, 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”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
PPS/PR.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios
de Ministros de Estado:
– N° 1, de 18 de janeiro de 2013, do Ministro
de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, em resposta ao Requerimento n° 1.036, de 2012, de informações, de
autoria do Senador Mário Couto.
– N° 73, de 5 de fevereiro de 2013, da Ministra
de Estado do Meio Ambiente, em resposta ao
Requerimento n° 520, de 2011, de informações,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
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As informações foram encaminhadas, em cópia
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Assim, todos nós sabemos que, a partir de hoje,
inicia o Carnaval, e eu deixo também uma frase do
Carnaval, agradecendo à Imperadores do Samba, que
no carnaval passado me fez uma bela homenagem –
perdemos por um décimo, um décimo, um ponto, um
décimo; fizemos 99,9, digamos, e o outro fez 100 –,
com o título “Senador Paim, o leão que faz o bem sem
importar a quem”. Eu agradeço muito à Imperadores
do Samba, espero que ela consiga esse um décimo
para ser campeã esse ano.
Assim nós encerramos, sob a proteção de Deus,
os nossos trabalhos. Até segunda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas.)
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Quinta-feira 14
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ATA DA 6ª SESSÃO, NÃO DELIBERATIVA,
EM 13 DE FEVEREIRO DE 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Flexa Ribeiro e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos
e encerra-se às 16 horas e 10 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Antes de conceder a palavra ao primeiro Senador
inscrito, Senador Paulo Paim, passo a ler o expediente
sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Encerrou-se, no dia 8 de fevereiro, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
nº 15, de 2005, de iniciativa da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, que dá nova redação ao caput do art. 34 da Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Esgotou-se, no dia 8 de fevereiro, 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 73, de 2007,
da Senadora Kátia Abreu, que regulamenta as
atividades de pesquisa, produção, importação,
liberação no ambiente e comercialização de
clones de mamíferos, exceto humanos, peixes,
anfíbios, répteis e aves;
– Projeto de Lei do Senado nº 396, de 2011,
da Senadora Ana Rita, que altera a Lei nº
8.427, de 27 de maio de 1992, para autorizar
a concessão de subvenção econômica para
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que empreendam práticas de
conservação ambiental;
– Projeto de Lei do Senado nº 528, de 2011,
da Senadora Marinor Brito, que altera o art. 1º
da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997,
para determinar que percentual não inferior a

cinco por cento da receita do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de participações
e dividendos pelas entidades integrantes da
Administração Pública Federal indireta será
destinado a programas de manutenção e desenvolvimento do ensino;
– Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2012,
do Senador Jayme Campos, que institui o Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas
(FNAMA) e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2012,
do Senador Antonio Russo, que altera a Lei
nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o
Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício
Garantia-Safra, destinado a agricultores familiares vitimados pelo fenômeno da estiagem,
nas regiões que especifica, com o objetivo de
estender o Benefício Garantia-Safra aos municípios da área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2012,
do Senador Vital do Rêgo, que dispõe sobre
normas gerais referentes a aspectos das políticas urbana, ambiental e de saúde associadas
à instalação de infraestrutura de telecomunicações no País; e
– Projeto de Lei do Senado nº 315, de 2012,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que
altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, para vedar a exigência de valor mínimo
para depósito ou retirada de recursos de caderneta de poupança.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 73, de 2007, 396, de 2011, 109, 238, 293 e
315, de 2012, vão à Câmara dos Deputados.
O Projeto de Lei do Senado nº 528, de 2011,
rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Assunto: comunicação de liderança, PSD.
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Exmº Presidente, cumprimentando V. Exª, obedecendo ao que dispõe o § 6º do art. 65 do Regimento
Interno do Senado Federal, vimos comunicar a V. Exª
a indicação do Senador Sérgio Petecão como Líder do
Partido Social Democrático, PSD, e como Vice-Líder a
da Senadora Kátia Abreu.
Na oportunidade, reiteramos a V. Exª os protestos
das mais elevadas estima e consideração.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Senador Sérgio Petecão.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 14/2013-GLPSD
Brasília, 7 de fevereiro de 2013
Ref.: Assunto: Comunicação de Lideranças PSD
Excelentíssimo Presidente,
1.Cumprimentando Vossa Excelência, obedecendo ao que dispõe o § 6º do art. 65 do Regimento
Interno do Senado Federal, vimos Comunicar a Vossa
Excelência, a indicação do Senador Sérgio Petecão
como líder do Partido Social Democrático (PSD) e
como vice-líder a Senadora Kátia Abreu.
Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência
os protestos das mais elevadas estima e consideração.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu –
Senador Sérgio Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – O ofício vai à publicação.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, do
PT do Rio Grande do Sul.
V. Exª terá 20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Flexa Ribeiro, 1º Secretário desta Casa, é uma satisfação falar na presença de V. Exª numa quarta-feira à
tarde, quando muitos diziam que o Senado não iria abrir.
O Senado abriu, estamos aqui trabalhando, cumprindo
com a nossa obrigação, mas entendendo a situação
daqueles que fizeram agenda neste período, já que a
sessão não é deliberativa. Portanto, é uma alegria estar na tribuna do Senado neste momento.
Sr. Presidente da Mesa, Senador Flexa Ribeiro,
não poderia deixar de falar – e tenho certeza de que
V. Exª também vai tocar no assunto – sobre um gesto nobre e de coragem, um gesto de um grande líder,
pois somente os grandes líderes têm a capacidade de
tomar a decisão que tomou o Papa, anunciando que
no dia 28 de fevereiro deixa o cargo.
Quando um cidadão chega ao entendimento de
que, em um contexto geral, devido à idade, às condições físicas e à saúde, não está mais em condições de
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produzir tudo aquilo que pretendia para a humanidade
e toma uma decisão como essa, merece as nossas
palmas, pois a decisão tomada mostra o compromisso
com a população do mundo, já que muda uma tradição.
Parece-me que apenas uma vez na história um Papa,
em vida, deixou o cargo. Todos os outros só deixaram
o cargo após falecerem.
Foi, de fato, um gesto nobre, independentemente
da religião de cada um. Com um gesto como esse, o
Papa entra para a galeria da história dos grandes líderes. Gesto semelhante a esse, eu diria, tomou Nelson
Mandela quando, depois de passar 27 anos no cárcere,
elegeu-se presidente da África do Sul. Com certeza
seria reeleito, mas abriu mão, ou seja, não ficou mais
os quatro ou oito anos que a lei a ele assegurava, já
que seria reeleito quantas vezes quisesse. Virou, então,
um cidadão do mundo e passou a viajar pelo mundo
em defesa dos direitos humanos.
O gesto do Papa, em um momento como esse,
independentemente repito, de religião de cada um,
lembra-me de Gandhi, que deu a sua vida para libertar a Índia do Império Britânico. Poderia falar de Martin
Luther King, de Zumbi e tantos outros, mas o Papa, de
fato, fez um grande gesto. Repito, é preciso coragem
para renunciar ao lugar de Papa, o número 1 da religião católica no mundo.
É claro que, para tomar essa decisão, ele abriu
espaço para outros. Existem cinco, seis outros candidatos a Papa mais jovens. Lembro-me de um que tem
setenta e poucos anos e é negro. Ele poderá ser o primeiro Papa negro da história. É claro que não quero
que ele seja eleito Papa só porque é negro. Todos os
outros, inclusive um brasileiro, têm todas as condições,
e quem vai decidir isso será o Colegiado da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é bom lembrar que,
como temos o Presidente dos Estados Unidos negro,
como temos o Presidente do Supremo Tribunal, no
Brasil, negro, poderemos ter um Papa negro. Mas é
claro que essa é uma decisão de todo o Colegiado, e,
naturalmente, iremos respeitá-la.
A primeira fala, Sr. Presidente, é essa. É um exemplo à humanidade sobre alguém que soube respeitar
seus limites pensando no bem geral. Parabéns a esse
gesto de sabedoria do Papa!
A segunda questão que quero abordar, Sr. Presidente, dentro desses 20 minutos que V. Exª me concedeu, pelo Regimento, nesta Quarta-feira de Cinzas, é a
PEC que apresentei aqui sobre o fim do voto secreto.
Temos de avançar, dialogando muito aqui, é claro,
com todos os líderes, com todos os partidos. A PEC
que acaba com o voto secreto teve a assinatura, quando encaminhei, de todos os partidos. Sempre falo isso,
Sr. Presidente, porque alguns pensam que é questão
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de situação e de oposição. Não é! Recebeu a assinatura de todos os partidos, mas é claro que é o debate
que vai construir a votação final. Temos inúmeros problemas com o voto secreto. Alguns dizem: não pode
haver o voto secreto por causa dos vetos. Como é que
não pode? Estou nesta Casa há 26 anos e não houve
um veto até hoje que tenha sido derrubado, porque a
votação é secreta. Temos de caminhar tranquilamente
para acabar com esta história de voto secreto. Cada
um tem de assumir a responsabilidade de seu voto.
Se o voto foi certo, se foi errado, se não deveria ter
votado, explique à população, como nós temos feito,
Sr. Presidente. Na própria eleição da Mesa, V. Exª estava na chapa oficial – ninguém disputou com V. Exª,
pelo seu mérito – nós votamos. Eu votei em todos os
candidatos na proporcional, mas assumi o meu voto.
Fui questionado. O problema houve em outras áreas,
em que apareceram 31, 32 pessoas que disseram que
não votaram na chapa oficial, mas só havia 18 votos.
Como é que 32 dizem que votaram de uma forma e
só há 18 votos?
Acabar com o voto secreto é bom para todos.
Cada um assume a responsabilidade de seu voto, de
ser criticado, de ser elogiado, de dizer que poderia ter
mudado de opinião. Não vou entrar no mérito agora,
porque não cabe. Apenas estou dizendo que sou radicalmente contra qualquer voto secreto. Por isso, assumo meu voto nas vezes em que voto secretamente.
Como os jornalistas me perguntam como eu votei e
não vou dizer? Se sou contra o voto secreto, eu digo:
votei desta forma devido a isto ou a isto. Por exemplo,
devido a uma decisão da Bancada. Por exemplo, ponto.
Veto é uma questão; eleições da Mesa, outra questão.
Mesmo na eleição de autoridades, Sr. Presidente, por que não aparece no painel, quando apertamos
o botão, ali na nossa carteira, o voto de cada um em
relação a esta ou àquela autoridade. Não acredito que
uma autoridade eleita pelo Congresso Nacional fará
algum tipo de retaliação no futuro só porque alguém
não deu o voto que ela esperava. Não tem nada a ver!
Se aquela autoridade que veio aqui recebeu voto da
maioria, para qualquer instância do Judiciário, do Executivo, enfim, do próprio Legislativo, é porque assim
entendeu a maioria, e, então, deve acatar.
Por isso, Sr. Presidente, quero, mais uma vez,
dizer da importância dessa medida. Mesmo a cassação de mandato deve ter voto aberto. Que cada um
assuma como votou. Se alguém vai perder o mandato
por este ou por aquele motivo, que cada um assuma
a responsabilidade de seu voto.
Então, entendo que seria fundamental, e vou tratar
mais do veto, Sr. Presidente. E vou para os finalmente.
Como votamos aqui? Temos três mil vetos para apre-
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ciar – três mil e poucos, vamos ficar em três mil. Esses
três mil vetos são oriundos, nasceram da vontade dos
parlamentares. Os governos, ao longo das décadas
– porque são décadas – foram rejeitando aquilo que
aprovamos e colocaram veto para que a matéria voltasse para cá. Cabe a nós, então, derrubarmos o veto.
Se a ampla maioria ou até a unanimidade...
Vou dar o exemplo do fator previdenciário. V. Exª
votou junto comigo, lembra? Aqui da tribuna, quantas
vezes defendemos juntos? Aprovamos o fim do fator
por unanimidade. Foi vetado? Nós temos obrigação de
derrubar. Como é que uma matéria que é aprovada por
unanimidade não é apreciada e não é votada? Nós temos obrigação de derrubar o veto do fator, como também o veto daquele outro projeto em que trabalhamos
tanto aqui, que garantiu 14,7% para os aposentados
e pensionistas. Se o voto fosse aberto, derrubaríamos
o veto, mas, no voto fechado, não tenho confiança.
Por isso eu faço, mais uma vez, um apelo às redes sociais, que são tão operantes. Que elas façam
uma longa campanha para acabar com o voto secreto em todas as instâncias do Parlamento, tanto para
vereador como nas Assembleias Legislativas, aqui no
DF e aqui no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, eu ainda quero, aproveitando a
tolerância de V. Exa, falar um pouquinho...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Senador Paulo Paim, V. Exa terá o tempo necessário para expor todas as suas brilhantes ideias, e
parabéns pelo pronunciamento que V. Exa está fazendo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Presidente. Eu aproveito o gancho de V. Exa.
Nessa questão mesmo do fator, alguns disseram: “não,
mas o teu partido votou contra, o PSDB também não
aceitou”. Não é verdade. Todos os Senadores aqui – todos! –, de todos os partidos, votaram juntos, até porque
entenderam que esse tal de fator já fez o que tinha que
fazer. É hora da mudança. É por isso que, infelizmente,
alguns têm medo de colocar em apreciação o fim do
fator. Se colocarem em apreciação, principalmente se
o voto for aberto, estou convicto de que cai.
Sr. Presidente, quero ainda falar rapidamente sobre o – não tem como não falar – carnaval. O carnaval
terminou esta noite, e nós estamos aqui. Mas falo na
linha de cumprimentar essa grande festa popular, uma
festa belíssima. Eu diria que, na maioria das situações,
é muito bem discutida, muito bem encaminhada, muito
bem feita. É claro que, em uma festa desse porte, de
caráter nacional e internacional, também acontecem
incidentes, que a gente lamenta.
Mas eu quero cumprimentar aqui o espírito coletivo dessa grande festa popular. Cumprimento aqueles
que já foram anunciados como campeões e aqueles
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que serão anunciados hoje à noite ainda. Se não me
engano, é o caso do Rio de Janeiro e também do meu
Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Essa festa é uma
festa belíssima. Parece-me, às vezes, que o Brasil
todo se encontra na passarela, porque ali o Brasil, na
sua diversidade, é homenageado: a Amazônia, a produção do vinho e, por que não lembrar, se o senhor
me permitir, que no ano passado, a Imperadores do
Samba, em Porto Alegre, homenageou este Senador.
O enredo foi: “Paim Senador, o leão que faz o bem, não
interessando a quem”. Nós perdemos por um décimo.
Mas a Tinga foi campeã. Então, parabéns para a Tinga.
No ano passado, nós ficamos como vice-campeões.
Este ano, então, ainda não temos resultado de quem
ganhou o belo carnaval que Porto Alegre faz sempre.
Rio, São Paulo, Minas... É uma festa nacional.
Então, fica aqui meu carinho e minha solidariedade a todos os carnavalescos e também àqueles que
não gostam de carnaval, o que é legítimo, aos que
aproveitam esse período para refletir, para pensar, para
encaminhar outros projetos que não sejam somente
do carnaval. Mas a homenagem, hoje, é ao carnaval.
Repito: vencedores ou não, o espírito de equipe, a solidariedade, o dançar junto, o caminhar junto, o cantar
junto, o chorar junto, quando perdemos, por exemplo.
Eu me lembro, no nosso caso, lá em Porto Alegre,
quando perdemos por um décimo. Até mesmo chorar
junto, mas um choro coletivo, um choro de emoção,
um choro daquela festa belíssima que é o carnaval.
Por fim, Sr. Presidente, eu quero também lembrar, já que iniciei falando do Papa, que hoje se inicia a
Quaresma. A Quaresma é um período de 40 dias que
antecede a Páscoa e termina na Quinta-feira Santa.
É um momento de reflexão, um momento, eu diria, de
crescimento espiritual, um momento de olharmos o
passado, vivendo o presente e apontando algo a mais
para o nosso futuro. Quarenta dias. Tempo de recomeço,
tempo de renascimento, tempo de penitência, tempo
de meditação, tempo de coragem, tempo de projetos
novos, de olhar para o futuro e acreditar que podemos,
sim, melhorar ainda mais a qualidade de vida de todo
o nosso povo e de toda a nossa gente.
Sr. Presidente, eu voltarei à tribuna amanhã, falarei, por exemplo, da discriminação, conforme pesquisa
que levantamos, que temos no Brasil ainda em relação
à mulher, à mulher competente, preparada, inteligente.
Ninguém tem dúvidas quanto a isso. É impressionante
que, quando se entra no campo salarial, ela, na mesma
função e produzindo até mais, ganha ainda um salário
menor que o do homem.
Sr. Presidente, falarei amanhã sobre essa questão. Tenho certeza de que contarei com a grandeza e a
solidariedade de V. Exª, porque V. Exª também entende
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que nós temos que avançar para que, de fato, neste
País, seja negro, seja branco, seja índio, seja mulher,
seja homem, seja alguém que tenha por opção a sua
orientação sexual tem que ter os mesmo direitos, os
mesmos direitos.
E por isso, Sr. Presidente, aceitei um grande desafio, que, de novo, eu sei, vai ser polêmico. Para mim,
seria muito mais fácil, como Judas ou como Pôncio Pilatos, ter uma posição de favorecer um lado e desarmar
o outro, e alguém diria como Judas; “Ah! Me traiu! Ou
como Pôncio Pilatos, que lava as mãos. De uma forma
ou de outra, eu sei que é muito difícil agradar a todos.
Falo do PL 122 – V. Exª sabe a polêmica –, que
está nesta Casa há quase 8 anos e mais outros meses
e anos na outra Casa. Assumi a responsabilidade de
relatar. Vou relatar e vou dialogar com todos: com os
evangélicos, com a Igreja católica, com a comunidade gay. Receberei todos, Sr. Presidente, de tal forma
que a gente possa dialogar. Acredito na capacidade
dos homens e das mulheres com quem vou dialogar,
e eles é que vão me ajudar a construir o relatório. Nós
poderemos fazer, sim, um projeto em que ninguém,
ninguém seja discriminado por motivo nenhum: por
ser evangélico, por ser católico, por sua opção, da
sua orientação sexual. Seja lésbica, seja gay, todos
têm que ser respeitados na sua opção. E a lei tem que
refletir isso, não ofendendo ninguém, nem evangélico
e nem aquele que não é evangélico ou aquele que é
da comunidade gay. Esse é o objetivo, Sr. Presidente.
Farei inúmeras reuniões com todos os setores.
Acho que é possível, podemos. Eu ouvi o discurso de
Barack Obama, em que trata desse tema E ele disse:
“Nós não podemos aceitar que alguém seja discriminado pela sua orientação sexual.“ Isso não quer dizer
que nós não vamos olhar com carinho a redação, de
forma, Sr. Presidente, que não deixe ninguém mal. Eu
falo aqui com a maior tranquilidade. Eu tenho uma filha que é pastora evangélica, casada com um pastor
evangélico, mas nem por isso deixo de aqui dizer que
farei o debate amplo, total e solidário na linha do respeito à orientação sexual de cada um.
Todos sabem disso – os evangélicos sabem, a
comunidade gay sabe: eu aceitei o desafio do debate
do 122, porque os direitos humanos, para mim, estão
em primeiro lugar.
Tive a alegria – e V. Exª votou em mim naquela
oportunidade – de por duas vezes presidir a Comissão
de Direitos Humanos. Agora não sou mais presidente;
venceu o prazo e fomos para a renovação. Contudo,
fiquei com essa relatoria. Peguei esse tema e vou fazer um debate franco, honesto, tranquilo na linha dos
direitos humanos. Aqueles que duvidavam que poderíamos aceitar esse desafio, mais uma vez verão
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que é possível, sim, quando houver boa vontade por
parte dos homens e das mulheres que compõem o
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, aceitei um outro desafio: ser relator do Estatuto da Juventude. E quero dizer também
àqueles que acham que tudo está no campo de batalha entre situação ou oposição: mesmo sendo um
projeto que muitos queriam relatar, o Senador Jayme
Campos, do DEM, me chamou e disse: “Paim, como
você fez um belo trabalho na PEC da Juventude, vou
designá-lo para relatar o Estatuto da Juventude”. Um
projeto que interessa a toda a Nação brasileira, da
criança ao idoso!
Tive a alegria de ser o autor do Estatuto do Idoso – e V. Exª votou também comigo –, bem como do
Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Juventude interessa a todos, para que tenhamos neste País,
de fato, uma política para toda a juventude brasileira,
que são aqueles que estarão, amanhã ou depois, aqui,
dirigindo o País, via Congresso Nacional, ou na Presidência da República, ou como governador, como vereador, como um grande empresário, ou, por que não
dizer – e, como venho de lá, tenho orgulho –, como
um grande trabalhador.
Sr. Presidente, falei aqui rapidamente de alguns
temas, porque entendo que este momento permite esse
espaço de nos dedicarmos, cada vez mais, à construção de um País solidário, igualitário, libertário, onde todos tenham o direito de expressar a sua opinião sobre
qualquer questão. Mas há que se ter também o dever
de ouvir os que pensam diferentemente, os contrários.
Assim, eu acredito que a sabedoria que vem do
universo... E lembro, olhando ali, neste momento, aquele amigo que faz um gesto lá de cima, que só há um
grande nome: o nome de Deus. E todos nós sabemos
essa energia do universo conspira a favor daqueles
que querem o bem de todos; mas ela sabe também
conspirar contra àqueles que querem o mal do outro
para ascender na vida. Todo aquele que quiser, Sr. Presidente, ter ascensão na vida prejudicando os outros
pode saber que a energia do universo lhe dará o troco
e ele terá que responder pelo que fez, hoje ou amanhã.
Mas nós, Sr. Presidente, todos nós, aqui, queremos somente fazer o bem não interessando a quem
– e esse é o segredo do sucesso.
Eu estava ontem num ambiente de plena natureza,
e, ali, onde as águas geladas do rio corriam e algumas
pessoas tomavam banho enquanto outras meditavam,
uma senhora bem simples, bem simples, que estava
lá vendendo pequenos lanches, saudou-me dizendo:
“Senador, que bom ver o senhor aqui! A humildade é
uma coisa muito linda”. E eu disse a ela: “a humildade
é o segredo do sucesso”.
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Todo aquele que é arrogante fica quase que ignorante. Aquele que souber olhar para o outro como
gostaria de ser olhado e quiser somente que a pessoa
esteja bem em todos os sentidos – do lado espiritual,
do lado da saúde, do lado físico, naturalmente – só
poderá receber deste lindo universo muita energia
positiva – ele, seus familiares e seus amigos. E eu
digo que até os inimigos! Eu não tenho inimigos; não
acredito que os tenha. Há pessoas que, às vezes, não
votam em mim, porque não concordam com o que eu
disse ou com o que eu encaminhei, mas é legítimo!
Nem por isso são meus inimigos. Eu quero o melhor
para ele também.
Que Deus ilumine todos! Não quero que ninguém
pense exatamente igual; mas que pensemos somente no bem comum da humanidade. Que pensemos no
meio ambiente; que pensemos na visão de cada homem, de cada mulher; que pensemos nas crianças,
nas mulheres, nos deficientes.
E, Sr. Presidente, V. Exª, no particular, também
me ajudou – vou dizer novamente – quando aqui apresentei e aprovei o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que vai melhorar a vida de 30 milhões de brasileiros.
Como foi bom naquela noite eu estar aqui e ver que
o Senado votou, por unanimidade, a Lei dos Autistas,
que apresentei lá na Comissão.
Berenice Piana, lembro-me mais uma vez de
você, que me levou a proposta que nós apresentamos
à Comissão, onde ela foi aprovada por unanimidade,
vindo em seguida ao Plenário do Senado, que a referendou aqui, também por unanimidade.
Como foi bom ter apresentado, Inácio Arruda,
junto com você, o projeto das 40 horas! Como foi bom,
Senadora Vanessa Grazziotin, meus amigos vigilantes,
do Brasil todo – vocês que dão a sua vida para defender
o nosso capital, eu diria, o meu carro, a minha casa,
os meus filhos, a minha vida –, aprovar 30% de adicional de periculosidade para os vigilantes! Apresentei
o projeto e no outro fui o Relator; no fim, prevaleceu a
tese. Que bom o seu projeto, Vanessa!
Como foi bom para os carteiros quando apresentei
aquele projeto de adicional de 30% de periculosidade
também para eles! Muitas vezes na vila, nos bairros
ou mesmo nos grandes centros, numa casa da elite,
eles são agredidos por um cão ou por alguém que não
gostou de receber uma intimação. Conversei com Lula
na época, e, no fim, nós demos os 30% também para
os carteiros.
Falo de tanta coisa boa, Sr. Presidente, mas encerro dizendo que há duas coisinhas sobre as quais as
pessoas me mandam e-mail, telegramas, telefonam ou
perguntam quando me encontram na rua, dizendo: “E
daí, Paim?” Trata-se de algo que nós não resolvemos
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ainda: o fim desse maldito fator previdenciário, que
confisca do mais pobre 50% no ato da sua aposentadoria! Não é justo!
No Executivo, no Legislativo, no Judiciário não
existe o fator. Faz-se o cálculo das oitenta maiores
contribuições, de 1994 para cá, e se tem o resultado:
praticamente o salário integral. Agora, para o trabalhador com carteira assinada, o celetista, faz-se esse
mesmo cálculo, mas, depois, aplica-se um redutor que
retira a metade dos seus vencimentos. É onde a Previdência tem um superávit de R$15 bilhões. Não dá
para aceitar isso! Todos os trabalhadores brasileiros
estão indignados por não entenderem por que só eles,
celetistas, com a carteirinha de trabalho assinada, é
que têm esse confisco por meio da aplicação do fator.
Então, isso nós temos que resolver. E acredito
na competência. Eu falava com o Senador Wellington,
que agora é o Líder do PT, eleito nesta semana, que
também acredita que há condição, sim, de fazer um
amplo diálogo com todos os partidos para resolvermos
essa questão do fator e termos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas.
Meu amigo Varlei, meu amigo Pimenta, meu amigo Nelson, meu amigo Flexa, meu amigo Osvaldo, lá
de Porto Alegre, meu amigo Moacir, que lideram esse
movimento em nível nacional, podem ter certeza de
que ninguém vai nos intimidar. Nós vamos continuar brigando, sim, até que um dia possamos enterrar, liquidar,
jogar na lata do lixo o fator previdenciário e construir
uma política decente de valorização dos aposentados
e dos pensionistas.
Quero dizer, meus amigos da Cobap, das centrais, que bom que, no dia 6 de março, vocês farão
um grande movimento em Brasília, a “Marcha sobre
Brasília”, em defesa da CLT, dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas; enfim, em
defesa das políticas públicas que melhorem a vida de
toda a nossa gente.
Sr. Presidente, eu termino então, agradecendo a
V. Exª e dizendo que vamos, de fato, aproveitar esses
40 dias de quaresma para uma grande reflexão, para
fazer muito mais do que aquilo que fizemos. Alguém
pode dizer: “Não; nós fizemos muito”. Eu sempre digo:
“fizemos muito, sim, mas há muito ainda por fazer!”
Ao povo brasileiro, em especial ao povo gaúcho
que me mandou para cá, eu sempre digo muito obrigado por esses 26 anos! Sr. Presidente, de cada três
gaúchos, dois votaram em mim. Dos 6 milhões de voto,
eu recebi 4 milhões de votos aproximadamente. Só posso dizer muito obrigado e contem com este Senador,
como sempre contaram, na linha de frente da defesa
dos interesses do nosso povo e de toda a nossa gente.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim, e quero
parabenizá-lo mais uma vez pelo brilhante pronunciamento na tarde de hoje. V. Exª, sem sombra de dúvidas
um dos mais competentes e assíduos Senadores da
República brasileira, faz hoje um pronunciamento em
que trata de diversos assuntos, todos eles de extrema
importância e atualidade.
Tenho certeza, Senador Paulo Paim, com relação
ao fator previdenciário, de que o momento presente é de
extrema importância, e deveremos aproveitá-lo quando da sessão do Congresso Nacional que irá apreciar
os vetos, os mais de três mil vetos que há décadas
estão – vamos usar esse termo – “contingenciados”,
sem terem sido apreciadas em sessão do Congresso
como determina o Regimento.
O nosso trabalho legislativo só se encerra após
a apreciação do veto. Se o Executivo veta projetos
aprovados pelo Congresso, nós temos que apreciar
os vetos do Executivo a fim de deliberarmos sobre se
vamos mantê-lo ou não.
Eu espero que não iniciemos a votação do Orçamento, como pretende o Relator do Orçamento de
2013, Senador Romero Jucá, que pretende votá-lo já
na próxima semana. Acho que nós podemos até votar
o Orçamento, mas o Presidente do Congresso, Senador Renan Calheiros, precisa definir com o Colégio de
Líderes qual o processo de votação dos vetos. Definido isso, definida a data, nós então poderemos votar
o Orçamento, e, em seguida, teríamos essa sessão
histórica, essa sessão do Congresso Nacional para a
apreciação dos mais de três mil vetos. Será uma sessão
histórica, porque entre eles está o projeto a que V. Exª
se refere – votado à unanimidade no Senado Federal
– que aprovou a queda do fator previdenciário. Esse é
um dos vetos que não haverá nenhuma dificuldade em
derrubar, mesmo com o voto secreto. V. Exª defende o
fim do voto secreto, e eu concordo com V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Torço para
que a sua afirmação seja realizada.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Mas acredito que, mesmo com o voto secreto, teremos possibilidades reais de derrubar o fator
previdenciário, haja vista se tratar de uma questão de
justiça. Justiça com todos os brasileiros que deram
uma vida inteira de trabalho em favor da Nação e que,
quando completam o tempo de aposentadoria, não
levam para a inatividade as condições de um restante de vida com qualidade, pois têm a sua pensão ou
seus proventos da aposentadoria reduzida de forma
injustificada – injustificada!
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Assim, parabenizando V. Exª, convido a fazer
uso da palavra o segundo orador inscrito, o Senador
Wellington Dias, do PT do Piauí. (Pausa.)
O Senador Wellington Dias não se encontra.
Convido V. Exª para assumir a presidência da
sessão, Senador Paulo Paim. (Pausa.)
O Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Dando continuidade a esta sessão de quarta-feira de cinzas, início da quaresma, passo a palavra
ao nobre Senador do PSDB, Senador Flexa Ribeiro.
V. Exª terá o tempo de vinte minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Paulo Paim, que preside esta sessão do
Senado Federal, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Senador Paulo Paim, V. Exª fez agora, como
eu disse há pouco num “aparte” – entre aspas – a V.
Exª, um brilhante pronunciamento, teceu comentários
da maior importância sobre vários assuntos, iniciando
pela renúncia do Papa, segunda-feira passada. V. Exª
referiu-se à renúncia como sendo um ato de coragem
do Papa. Acredito que sim, porque, ao sentir que não
tinha mais condições físicas de exercer o seu mandato
papal, ele achou por bem se recolher à clausura para
que outro Papa, a ser eleito pelo Colégio dos Cardeais,
pudesse, então, assumir o comando da Igreja Católica. Essa foi a quarta renúncia de um Papa, a última
ocorreu pelos anos de 1.400.
É um fato que faz com que todos nós peçamos
as bênçãos de Deus para que o Colégio de Cardeais
possa, durante o mês de março – ele deixa o papado no dia 28 de fevereiro –, com as bênçãos divinas,
escolher um novo chefe da Igreja Católica e dar continuidade ao exercício papal.
V. Exª falou também do voto secreto. Concordo
com V. Exª que devemos extinguir a votação secreta.
Acho que, como V. Exª colocou, devemos assumir as
nossas escolhas e defendê-las pela consciência de
cada um dos Srs. Parlamentares. Acredito, como disse há pouco, que em alguns casos, como é o caso da
apreciação do veto ao Fator Previdenciário, temos condições de derrubá-lo nessa sessão, repito, histórica,
do Congresso Nacional que vai apreciar os mais de 3
mil vetos. Lamentavelmente, eu, ao final da semana
passada, fiz aqui um pronunciamento referindo-me à
necessidade da regulamentação da famigerada Lei
Kandir, que penaliza todos os Estados exportadores,
em especial aqueles que exportam produtos primários,
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como é o caso do meu Estado, o Pará. Desde que a
Lei foi promulgada – já se vão 15 ou 16 anos – que o
Congresso Nacional deveria regulamentar a Lei, mas
não o faz. Ou seja, nós não fazemos o nosso dever
de legisladores.
O Supremo Tribunal Federal colocou um prazo
para que o Congresso também defina as novas alíquotas de distribuição dos Fundos de Participação de
Estados e Municípios, prazo esse que terminou em
dezembro de 2012 e prorrogado por mais 150 dias.
Então, o Governador Simão Jatene vai ingressar no
Supremo Tribunal Federal, com o apoio unânime de
todos os Parlamentares do meu Estado, o Estado do
Pará, independentemente de coloração partidária, independentemente de ideologia política, para que possamos pedir ou levar ao Supremo Tribunal Federal a
necessidade da regulamentação imediata da Lei Kandir.
E teremos, não tenho dúvida, apoio das bancadas dos
demais Estados que sofrem com a não regulamentação, porque não são ressarcidos das perdas que os
Tesouros de cada Estado sofrem.
Então há vários temas, Senador Paulo Paim,
agora que vamos iniciar a Sessão Legislativa de 2013,
sobre os quais temos condições de fazer um trabalho
que venha, como todos nós queremos, a ser feito em
favor do Brasil, e não de uma sigla partidária e não de
um grupo político, mas em favor de todos os brasileiros,
porque são assuntos da maior importância que dormitam no Congresso Nacional e que precisam avançar.
Ainda na quarta-feira, uma semana atrás, eu estava participando de uma sessão de aprovação de um
relatório da Medida Provisória nº 582, se não me falha
a memória – são tantas que a gente se perde na numeração inclusive, acho que foi a 582 –, e, na ocasião,
o Relator não acatou uma emenda e disse que essa
emenda poderia vir numa outra medida provisória. Eu
fiz um comentário, na ocasião, de que era lamentável
que o Parlamento brasileiro fizesse solicitação de que
o Executivo encaminhasse medidas para cá, quando
nós todos achamos que as medidas provisórias não
deixam que se faça o trabalho legislativo. E é assim
mesmo. Quer dizer, nós estamos pautados pelo Executivo, nós estamos pautados pela vontade do Presidente de plantão, seja ele de que partido for. Eu não
estou me referindo à Presidente atual ou ao anterior,
mas a todos que exerciam o direito de encaminhar
ao Congresso Nacional medidas provisórias. Só que
nós não podemos aceitar isso. Temos que fazer com
que o trabalho legislativo ocorra na forma que deve
ocorrer, ou seja, por que medidas provisórias e não
projetos de lei?
Se há alguma urgência, que venha com urgência, mas que seja possível definir, discutir, e não ser
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feito como acontece, lamentavelmente, agora. As medidas provisórias, até por uma decisão do Supremo,
agora passam por uma comissão mista de Câmara e
Senado, para que seja feita a análise da urgência e
da admissibilidade. Nem isso era feito anteriormente.
Lamentavelmente, foi preciso, mais uma vez, que
o Supremo viesse definir o que o Congresso Nacional tem de fazer, para que nós, então, instalássemos
essas comissões de atendimento aos preceitos de
urgência e admissibilidade das medidas provisórias.
Mas, mesmo assim, o Executivo não admite emendas,
não admite apreciação do Legislativo para enriquecer,
melhorar as propostas do Executivo. Não, elas vêm,
como se diz – V. Exª é ligado aos trabalhadores e conhece como os trabalhadores chamam – de prato feito.
Então, esse prato feito que vem do Executivo tem de
ser digerido de uma forma sem que se possa colocar
qualquer tipo de tempero legislativo para que aqui se
faça algum melhoramento.
Então, isso tem de ser diminuído e, quiçá, extinto.
Eu queria, Senador Paulo Paim, aproveitar este
momento de retorno aos trabalhos do Senado Federal e iniciar uma série de pronunciamentos que farei
a partir de agora.
Hoje, faço uma análise mais abrangente da questão da economia brasileira.
Preocupa-me muito, Senador Paulo Paim, preocupa-me muito o caminho ou o destino para o qual a
equipe econômica do Governo da Presidente Dilma
quer levar o nosso País.
Por que digo isso? Por que digo isso? Até o ano
de 2011, a imprensa e os mercados internacionais
estavam tomados por um grande entusiasmo em relação ao crescimento econômico brasileiro. Isso é fato.
O Brasil, como se diz, era a bola da vez, com
os investimentos externos todos sendo, de forma preferencial, canalizados para o nosso País. Isso é para
ser aplaudido.
A revista britânica The Economist, por exemplo,
publicou um artigo intitulado “O Brasil decola”, em 2009,
fazendo um diagnóstico que, à época, era praticamente
unanimidade. Até 2009, o Brasil era tido, no mercado
globalizado da economia mundial, como um país que
estava em fase de crescimento e era considerado um
pais onde os investidores podiam fazer aqui as suas
aplicações, onde o estariam fazendo com segurança.
Hoje, há dúvidas com relação a isso. Os próprios economistas das grandes revistas internacionais colocam
dúvidas em relação ao futuro, a médio prazo, lamentavelmente, do nosso País.
A mesma The Economist, entretanto, mudou drasticamente a sua visão acerca da nossa economia, Sr.
Presidente, tanto que, recentemente, publicou um novo
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artigo, dessa vez intitulado, aspas, “O Brasil despenca”.
Lá em 2009, era, aspas, “O Brasil decola”. Agora, em
2012, aspas, “O Brasil despenca”, no qual se refere à
nossa economia como – texto do artigo da revista The
Economist –, aspas, “criatura moribunda”. Esse é um
bom exemplo que dá a medida de como o clima mudou em relação ao País, lamentavelmente, em 2012.
O ano passado foi um divisor de águas na forma
como o mundo vê a nossa economia. Em 2012, os economistas do mundo todo passaram de um estado de,
aspas, “brasilmania”, ou seja, um grande entusiasmo
em relação ao Brasil, para uma visão mais realista e
cética sobre o potencial de nossa Nação. Atualmente,
tanto entre a imprensa quanto entre os mercados e
investidores, há muita incerteza sobre os rumos que
a economia brasileira tomará a partir de 2013. Entre
as causas centrais da mudança, Senador Paulo Paim,
está a desaceleração econômica dos últimos dois anos.
De 2004 a 2010, o nosso PIB – Produto Interno Bruto
cresceu a uma média anual de 4,5%, chegando em
2010 aos 7,5%, que encheram de entusiasmo mercados e investidores.
A expansão mais modesta, em 2011, de apenas
2,7%, foi interpretada por analistas como um ajuste em
relação ao ano anterior, quando se acreditava que o
PIB tinha crescido mais do que o seu potencial, estimado em 4%.
Eu diria, Senador Paulo Paim, que essa interpretação de um ajuste deveria ter sido, lá atrás, percebida
como uma luz amarela na economia brasileira, e não
como um ajuste em função de o crescimento de 2010
ter alcançado 7,5% do PIB.
Pois bem, vem o ano novo e, lamentavelmente,
crescemos apenas 1% em 2012. É o “pibinho”, como
se refere a Presidenta Dilma. Isto, convenhamos, não
era esperado e não foi bem recebido pelo mercado
econômico.
Neste ano de 2013, Sr. Presidente, devemos enfrentar um desafio econômico: ou voltamos a crescer
no mínimo dentro de um patamar em torno de 3% ou
4%... Mas não basta. Os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado têm que entender
isto: não basta a vontade do Ministro Guido Mantega.
O Ministro Guido Mantega vai para a imprensa,
como foi ao longo de todo o ano de 2012, e diz: “O
Brasil vai crescer 5%”. Os analistas diziam que não
cresceria nem 3%. Quando entendeu que não cresceria 5%, disse que cresceria 4%. Os analistas diziam
que não cresceria nem 2%.
Senador Paulo Paim, o Ministro Guido Mantega
tem que melhorar a sua bola de cristal, senão vai perder credibilidade. Quem perde credibilidade não é o
Ministro, não é a pessoa do Ministro, é o nosso País
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junto aos organismos internacionais. Não pode o Ministro Mantega querer fazer declarações que possam
levar a entusiasmar a população brasileira quando,
na realidade, ele também não acredita nelas, tenho
certeza absoluta, porque ele tem conhecimento para
isso. Então, ele não pode tentar enganar os brasileiros permanentemente, como vem fazendo ao longo
desse tempo.
Neste ano de 2013, Sr. Presidente, como eu disse, todos nós brasileiros temos que enfrentar, para que
o Brasil volte a crescer, efetivamente, no mínimo 3%
até 4%. Isto é o que nós todos esperamos. E aí, como
eu disse, e repito, nós precisamos mudar o rumo da
economia brasileira. Nós vamos fazer alguns pronunciamentos nessa linha.
A sociedade brasileira nunca esteve tão endividada – trabalhadores, empresas brasileiras. Por quê?
Porque o rumo da economia de investir no consumo
chegou a um nível de endividamento que hoje não se
sustenta mais. Não há mais como a sociedade brasileira
tomar novos recursos de endividamento. Os próprios
Estados, os próprios Municípios estão sem capacidade de endividamento. E aí nos preocupa muito o relaxamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o
Governo da União, o Governo Federal não abre mão da
concentração de receitas – mais de 60% de tudo o que
a Nação arrecada fica no poder da União –, ou seja,
não faz a revisão do Pacto Federativo, o que o Executivo faz? Oferece, entrega aos Estados e Municípios
novos recursos, mas, na rubrica, endividamento. Isso
não é saudável. Nós temos que trazer investimentos
fazendo a redistribuição dos recursos da Federação,
que são de todos brasileiros – isso com a revisão do
Pacto Federativo, que nós, no Congresso Nacional,
temos que assumir, Senador Paulo Paim, como V. Exª
assume as bandeiras dos mais necessitados. Nós
temos que assumir a bandeira da revisão do Pacto
Federativo, porque, se assim o fizermos, estaremos
assumindo também a bandeira dos mais necessitados, porque Estados e Municípios vão poder agir no
atendimento dos princípios básicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Quero só dizer a V. Exª que concordo plenamente com
V. Exª. Temos que, de fato, rever o Pacto Federativo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Isso
tem que ser um compromisso de todos nós, independentemente, como eu digo, de coloração partidária,
de ideologia. Nós temos que assumir, porque isso vai
melhorar a qualidade de vida.
Quando falamos em economia, sempre nos referimos ao PIB. O PIB é de 7%, de 4%, de 1%, como foi,
lamentavelmente, o de 2012. Mas o que deveríamos
medir não é o Produto Interno Bruto; o que deveríamos
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medir seria – não sei como chamar – um produto interno da felicidade. Isso, sim, deveria haver uma forma
de mensurar, para se saber em que nível de felicidade
estão os brasileiros, como eles estão vivendo.
Se descermos às necessidades da saúde, por
exemplo, veremos uma catástrofe no Brasil. Se formos ao meu Pará, vamos ver isso. E não é só no
Pará; é regra geral. Os mais necessitados não têm
acesso à saúde.
Então, temos que melhorar o produto interno
de felicidade dos brasileiros. Esse, sim, seria um indicador a ser medido pelos governos, para se saber
se a economia está no caminho certo ou não, porque
a economia tem que crescer, mas tem que crescer
a qualidade de vida de todos os cidadãos, de todos
os brasileiros.
Essa é uma previsão – aquela a que eu me referia, de 3% a 4% em 2013 – do próprio Jim O’Neill, do
banco Goldman Sachs, que, em 2001, criou o acrônimo Brics, para designar as nações emergentes que,
em 2050, igualariam seu peso econômico ao dos países do mundo rico. Isso quer dizer que, lá em 2001,
o economista Jim O’Neill, do banco Goldman Sachs,
criou o Bric, para se referir ao conjunto de países em
desenvolvimento.
Então, se o Brasil não voltar a crescer 3% a
4%, no mínimo, agora em 2013, correremos o risco
de sair desse grupo, porque estamos cada vez mais
nos afastando da China, da Índia, da Rússia. E como
vamos ficar num conjunto que cresce, se o Brasil não
cresce? Vamos ficar a reboque? Nós poderemos, inclusive, sair do Brics, que é o bloco dos países em
desenvolvimento.
Sr. Presidente, como disse, este ano de 2013
será decisivo para a economia brasileira, após um ano
marcado pelo fim da euforia dos mercados e dos investidores internacionais em relação ao Brasil. Dessa
forma, é essencial que neste ano consigamos demonstrar que temos condições de iniciar uma trajetória de
crescimento sustentável, em vez de apenas mais um
ciclo curto de expansão, mais um voo de galinha. O voo
de V. Exª é de águia. V. Exª voa como águia, quando
vai à tribuna e desenvolve temas da maior importância
para o nosso País.
Lamentavelmente, nós não podemos ficar nesse
crescimento pífio, num voo de galinha, como dizem os
economistas, num voo curto – decola e desce, cai de
novo, como tem acontecido na economia –, conforme
se diz no meio econômico.
O objetivo da equipe econômica do Governo não
pode ser apenas o de fazer o País crescer em 2013,
Sr. Presidente, mas, sim, o de fazê-lo crescer de 2013
a 2023, num planejamento a médio prazo pelo menos.
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E, para tanto, é imprescindível que o Governo sinalize
claramente sua intenção de fazer reformas estruturais.
Não dá para curar câncer com cibalena, como se diz
no jargão popular.
O que se está fazendo na economia do Brasil, lamentavelmente, é querer curar câncer com cibalena. É
pontual. As ações do Governo atual são pontuais. Tira
quando precisa incentivar a economia. Usa a regulação
do IPI para fazer redução do IPI. Isso é real. Isso precisa
ser feito, mas não pode ser só isso. Por quê? Porque,
ao fazer só isso, penalizam-se os Estados e Municípios,
porque reduz-se a participação dos fundos dos Estados e Municípios. E aí, novamente, repito o que disse
no início, Senador Paulo Paim: penalizam-se os brasileiros, ou seja, todos eles são penalizados pela falta de
repasses reais para atender as necessidades reais de
saúde, educação, segurança e infraestrutura, pois é nos
Municípios que os brasileiros vivem. É lá que eles vão
buscar atendimento. Portanto, é lá que precisam ser fortalecidos os entes federados da nossa Federação, que
está esgarçada por falta de revisão do Pacto Federativo.
Para tanto, Sr. Presidente, é imprescindível, como
eu disse, que o Governo sinalize no sentido de fazer
as reformas estruturais, como, por exemplo, a reforma
que simplifica o nosso sistema tributário, reconhecidamente um dos entraves ao desenvolvimento da economia. Além disso, os baixos níveis de investimento
constituem outro ponto da maior importância.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Flexa Ribeiro, permita-me interrompê-lo para registrar a presença do Senador Anibal Diniz,
que já foi o nosso 1º Vice-Presidente da Casa e vai
usar a tribuna.
Senador Anibal Diniz, é uma satisfação vê-lo
aqui conosco.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Como eu falava, Presidente Paulo Paim, os baixos níveis
de investimento são sempre apontados por analistas
como uma das causas do desaquecimento brasileiro
nos dois últimos anos.
No Brasil, o nível de investimento ronda os 18%
do PIB contra quase 50% da China e pouco mais de
30% da Índia, que fazem parte do Brics. No Peru, Chile
e Colômbia, a taxa fica em torno dos 25%.
Além desses fatores, associados ao desaquecimento da China e ao aumento da crise global, outros
vilões responsáveis pelo nosso baixo crescimento em
2012 têm sido apontados como sendo a sobrevalorização do real, que mina a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, e problemas
estruturais, como excesso de burocracia, gargalos de
infraestrutura e falta de investimento em educação e
na formação de mão de obra.
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Sobre esses pontos, Senador Paulo Paim, pretendo vir à tribuna e fazer uma análise sobre cada um
deles, porque são fundamentais para o encaminhamento da economia do nosso País no futuro.
A situação é ainda mais grave quando se leva em
consideração que o Banco Mundial revisou para baixo
sua previsão de crescimento da economia brasileira
e lançou um alerta para que os países emergentes
protejam seu crescimento, já que o caminho da recuperação mundial ainda é “espinhoso”.
As nações em desenvolvimento devem se
concentrar em melhorar o potencial de suas
próprias economias e, ao mesmo tempo, fortalecer suas reservas para enfrentar os riscos
provenientes da zona do euro e das políticas
fiscais adotadas pelos EUA [diz a edição mais
recente do relatório Global Economic Prospects
(“Perspectivas Econômicas Mundiais”), publicada no dia 15 de janeiro último].
Sr. Presidente, Sr. Senador, com muita atenção
e bastante apreensão, temos acompanhado o fraco
desempenho do PIB nos últimos dois anos. Não é
novidade para ninguém que, quando a economia vai
mal, os empregos sofrem, o poder aquisitivo cai, e a
população é a que mais é prejudicada.
Preocupa-nos que o Governo lance mão de manobras contábeis, como fez agora, para o fechamento
do exercício de 2012 – para “manter” o superávit primário, ele foi antecipar a distribuição de resultados do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica, para “manter” o
superávit definido na lei orçamentária. Fez isso a fim de
maquiar a situação, produzindo, assim, resultados que
aparentemente demonstram o cumprimento das metas
de superávit primário. O que todos esperamos são ações
que efetivamente sejam capazes de conduzir nossa
economia ao crescimento elevado e constante, de modo
a garantir a qualidade de vida de todos os brasileiros.
Sr. Presidente, como eu disse ao iniciar o pronunciamento desta tarde, esta análise inicial sobre
o rumo da economia brasileira precisa ser aprofundada, e aprofundada por todos os Srs. Senadores,
para que nós possamos, realmente, do Congresso
Nacional, conduzir o alerta; no bom sentido, Senador
Paulo Paim, pois todos nós queremos que o Brasil dê
certo, para que todos os brasileiros tenham melhoria
em sua qualidade de vida. Mas é preciso que haja,
por parte do Executivo também, abertura para ouvir o
Congresso Nacional, para que, daqui, as palavras que
são pronunciadas possam ter eco no Executivo, para
que possamos, em conjunto, trabalhar por um Brasil
melhor e maior.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Flexa Ribeiro, pelo seu
pronunciamento.
Quero dizer a V. Exª que eu tenho uma visão
semelhante a respeito da questão das medidas provisórias. E, como disse V. Exª, independente do Governo, a medida provisória, na verdade, abarca o poder
do Legislativo, porque ela faz a legislação, cabendo a
nós apenas dizer “sim” ou “não”. Todavia, o poder de
legislar é do Legislativo.
Eu fui Constituinte – e, no caso, tenho de fazer o
mea culpa, na verdade a nossa culpa – e nós, Constituintes, tínhamos o entendimento de que passaria
no Brasil o parlamentarismo. Por isso é que aprovamos o instituto da medida provisória. Foi um erro! E
temos de admitir que foi um erro. Passou o presidencialismo, tal como manifesto pela vontade popular em
plebiscito, e nós não mudamos o instituto da medida
provisória. É por isso que a medida provisória, hoje,
acaba fazendo leis de forma permanente. Não estou
falando deste ou daquele governo, como V. Exª também, que foi muito gentil, eu diria, muito diplomata.
Isso serve para todos os governos. Nós temos que
resolver essa questão.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento
e também por mostrar preocupação com a economia.
O papel do Congresso é este: tem que falar, tem que
parlar – daí “parlamento”, não é? –, sobre aquilo que
percebe do processo econômico.
Tomara que a gente melhore cada vez mais e que
o PIB seja bem maior, como também propôs V. Exª, de
4% ou 5%. Vamos torcer para isso.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Vou chamar já para ocupar a tribuna o Senador Anibal Diniz. Antes, porém, quero registrar aqui
as diversas mensagens que recebi – permita-me
que eu diga, Senador Flexa Ribeiro – porque eu
disse que o carnaval de Porto Alegre não tinha um
vencedor. Já há um vencedor; saiu ontem à noite. A
agremiação Bambas da Orgia é a grande vencedora
do carnaval de Porto Alegre. Então, parabéns aos
Bambas da Orgia!
Foi magnífico, conforme atestam as diversas mensagens que recebi. Eu só não falei porque não tinha a
informação. Eu vim do interior do interior para chegar
a este momento aqui. Contudo, com alegria, vejo que
os Bambas da Orgia foram os grandes vencedores
em Porto Alegre.
Parabéns aos Bambas e a todas as outras escolas, que, como eu disse – não vou dizer que perderam –, não ganharam, mas disputaram. Todos estão
de parabéns!
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Senador Anibal Diniz, V. Exª está convidado a
usar a tribuna; e eu passo a Presidência ao nosso 1º
Secretário, o Senador Flexa Ribeiro, aqui, neste momento, da cadeira de Presidente.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro,
1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Com a palavra, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Flexa Ribeiro.
Senador Flexa Ribeiro, Senador Paulo Paim, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, assumo a tribuna nesta tarde de Quarta-Feira de
Cinzas, repleta de assuntos palpitantes que merecem
a opinião dos Parlamentares.
A primeira opinião que externo está em sintonia
com o início do pronunciamento de V. Exª, que abordou justamente a renúncia do Papa Bento XVI. Eu, tão
logo tomei conhecimento do assunto, também postei,
no meu perfil no Facebook, o impacto que senti, o
quanto isso me chamou a atenção, porque não é fácil
abdicar do poder. As pessoas podem fazer a avaliação
que quiserem, mas o fato é que é difícil estar investido
do poder, com plenos direitos a usufruir, e abrir mão
desse poder, em favor de um substituto que ainda não
se sabe quem será, porque caberá ao Conclave, com
os mais de 120 Cardeais, tomar essa decisão.
Há interpretações de toda sorte, como aquela
relacionada ao estado de saúde do Papa ou à sua
idade, 85 anos. Mas foi uma atitude corajosa, uma atitude honesta, uma atitude que chamou a atenção do
mundo. Não é à toa que chefes de Estado de vários
países se manifestaram, externando surpresa – até as
autoridades do Vaticano externaram surpresa – com
a decisão do Papa. Então, foi realmente uma atitude
corajosa, e isso causou impacto.
Vamos ficar na torcida, como brasileiros que somos, como latino-americanos que somos, para que a
decisão do Conclave, a ser tomada ao longo do mês
de março – o Papa vai renunciar, formal e oficialmente, no dia 28 de fevereiro –, seja uma decisão menos europeizada e dê atenção para o mundo, para a
África, para a América Latina. Quem sabe não seja a
oportunidade de termos um Papa que represente os
países dos povos menos favorecidos do mundo! Novamente, surge a esperança em torno de um cardeal
brasileiro que compõe o Conclave e que tem direito
a voto e direito a ser votado. Quem sabe não seja
esta a oportunidade de termos um Papa com maior
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relação e com uma ligação mais direta com os povos
latino-americanos, quem sabe até um Papa brasileiro!
Ouço, com atenção, o Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – SP) – Senador
Anibal Diniz, que bom V. Exª estar na tribuna, abordando esse tema, que, de fato, deu uma chacoalhada
no mundo! Eu falei sobre essa questão, como também
o Flexa Ribeiro. V. Exª já anuncia o assunto. Quando
soube da notícia, já exprimiu, no seu Facebook e no
seu Twitter, sua opinião sobre esse gesto bonito. Eu
quero apenas cumprimentá-lo pela expressão usada
por V. Exª, quando disse que “abrir mão do poder não
é fácil”, e não é mesmo! Homens e mulheres, quando
chegam ao poder... Há até a seguinte frase popular:
“Se quer saber quem efetivamente é aquele homem
ou aquela mulher, dê o poder a ele ou a ela, para o
bem ou para o mal”. Quem está no poder, no cargo de
Papa, que é uma referência mundial – é o número um
do mundo na concepção, é claro, da Igreja Católica
Apostólica Romana –, e dele abre mão por entender
que outro com mais saúde, com mais energia, com a
mesma inteligência, mas, talvez, com um grau de competência que a renovação lhe confere... Às vezes, digo
que não dá para pensar que um líder, mesmo sindical,
fique no cargo até a morte – e venho da área sindical
– e tenha a mesma força que outro que na caminhada foi colocado para defender sua categoria. E o Papa
deu esse exemplo ao mundo. Esse foi um exemplo ao
mundo que ele deu. Por isso, cumprimento V. Exª já
na primeira parte do seu discurso, pela grandeza do
pronunciamento. Nós não tínhamos usado a expressão “abrir mão do poder”. Só os grandes líderes é que
abrem mão do poder, pensando no bem coletivo, no
bem da humanidade! Parabéns a V. Exª!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Paim, por sua contribuição.
O que eu gostaria de externar, como externei no
Facebook, foi que a gente se impactou com decisão
de tamanha magnitude, porque foi um gesto de extrema grandeza, ainda que alguns já comecem a fazer
análises e tentem diminuir o ato, dizendo: “Ah, ele fez
a renúncia porque quer influir, em vida, na escolha do
seu sucessor”. Ainda que seja assim, foi um ato grandioso, foi um gesto grandioso, porque, repito, abrir
mão de poder, abrir mão de prerrogativas não é fácil.
E, por outro aspecto, quando ele faz uma confissão pública, uma confissão ao mundo de que não se
sente em condições físicas, nem com o mesmo vigor
de saúde, para dar conta da agenda que tem como
Papa, e anuncia a sua renúncia, esse é um gesto de
extrema grandeza, que, ao mesmo tempo, nos põe a
refletir, porque a vida humana é muito efêmera, e nós
somos extremamente frágeis, somos fisicamente mui-
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to frágeis. Por uma bactéria qualquer por que a gente
possa ser acometido, a gente pode deixar de ter saúde
e correr risco de vida.
O Papa, ao fazer seu anúncio, sua renúncia,
do alto do seu extremo poder na Igreja Católica, não
deixa de dar um ensinamento para o mundo, uma demonstração de que nós precisamos conhecer nossos
limites, de que nós precisamos olhar no espelho e nos
dar contar de que somos falíveis, somos limitados e
temos de ter consciência disso.
Então, fica aqui o meu reconhecimento. Realmente, fiquei impactado e acho que foi um ato que elevou
imensamente a imagem do Papa. Eu acho que ele entrou para a história de maneira muito elevada. Ele entrou
para a história de maneira altaneira ao ter assumido
essa sua renúncia de maneira tão corajosa, tão honesta!
Então, faço este meu registro aqui, porque, realmente, fiquei impactado, independentemente de religião, que é outro aspecto também a ser considerado.
As pessoas falam: “Ah, o poder quem tem é Deus! Não
podemos colocar o Papa como se ele estivesse acima
de tudo”. Não, ele tinha uma função institucional muito
importante para o mundo. É o chefe da maior religião
do mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele
tem um acúmulo cultural. Para chegar àquela função,
àquele posicionamento, ele passou por um estágio de
uma vida de muitos estudos e de muita superação, de
uma história que está no seu entorno. Ele passou por
tudo isso para chegar aonde chegou.
Então, o nosso ato de respeito, o nosso reconhecimento se dá justamente porque ele não é apenas um
representante da Igreja Católica, mas é também um
líder reconhecido mundialmente. Acredito que ele saiu
maior após ter anunciado essa sua renúncia.
Senador Paim, eu estava acompanhando também com muita atenção o pronunciamento do nobre
Senador Flexa Ribeiro a respeito das preocupações
que ele apresentou em relação à nossa economia, à
economia nacional. Ao mesmo tempo, eu gostaria de
fazer aqui um adiantamento de uma série de pronunciamentos que pretendo fazer, ao longo desses próximos
momentos em que vamos estar no plenário do Senado,
justamente sobre os 10 anos do governo democrático
e popular do Presidente Lula e da Presidenta Dilma.
Nós vamos realizar um grande ato em São Paulo,
no dia 20 de fevereiro. Imagino que o Senador Paim
também vai se fazer presente. Tenho a certeza de que
a Presidenta Dilma e o Presidente Lula já confirmaram presença também. Os nossos líderes do Senado
e da Câmara também vão se fazer presentes. Estarão
presentes os Governadores, os Prefeitos e toda a militância do Partido dos Trabalhadores, que está sendo
chamada para o início das comemorações.

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Na realidade, haverá um conjunto de realizações
para marcar as comemorações desses 10 anos. E a
gente vai poder fazer uma leitura de Brasil, do que o
Brasil avançou ao longo de sua história e do que foi
possível estabelecer como conquistas no período de
oito anos em que o Presidente Lula esteve à frente da
Presidência e nesses dois anos concluídos, na primeira etapa do Governo da Presidenta Dilma. Com esses
primeiros dois anos do Governo da Presidenta Dilma,
são 10 anos de experiência democrática e popular.
Ainda hoje, eu lia, com atenção, um artigo que
tratava de algo surpreendente em relação à política
brasileira. Como é que governos tão bem avaliados
pela sociedade, pela população brasileira, como foi
o governo do Presidente Lula e como está sendo o
Governo da Presidenta Dilma, podem ser tão atacados pela imprensa nacional? Como é que isso pode
ocorrer? É uma dúvida posta, porque as pessoas não
entendem isso. O governo do Presidente Lula conseguiu o feito de colocar milhões e milhões de trabalhadores e de pessoas que estavam abaixo da linha de
pobreza numa condição de inclusão social, de inclusão
socioprodutiva. Essas pessoas ganharam dignidade,
e, por isso, ele tem essa avaliação tão positiva, tanto
ele quanto a Presidenta Dilma. Mas, ainda assim, a
imprensa nacional faz um esforço muito grande para
apontar só os defeitos.
Nós temos de reconhecer as nossas fragilidades.
Ainda há pouco, eu falava sobre o gesto grandioso do
Papa ao ter renunciado. Justamente porque reconheceu
sua fragilidade física, sua condição de saúde, ele fez
uma renúncia. E acho que é salutar para uma análise
política, para uma compreensão da política nacional,
termos noção dos nossos limites.
O Brasil não é uma ilha isolada do mundo. Nós
vivemos um momento de crise econômica que afeta
quase todo o Planeta. Em 2008 e em 2009, tivemos uma
crise terrível, e o Presidente Lula conseguiu conduzir
bem, e conseguimos sobreviver a essa crise. Em 2011
e em 2012, houve um recrudescimento dessa crise, e,
novamente, o Brasil sobreviveu a essa crise. E como é
que se sobrevive a uma crise, Senador Paim? Fazendo
aperto, fazendo ajustes. Se continuamos com as mesmas práticas, com as mesmas compras exageradas
ou com os mesmos níveis de investimento, não conseguimos superar a crise. Então, a Presidenta Dilma
tomou atitudes muito corajosas para poder manter o
País vacinado contra essa crise.
Imagine só: quando a Presidenta Dilma tomou
a difícil, mas necessária atitude de reduzir o IPI dos
automóveis, é claro que ela colocou em sacrifício o
conjunto dos Estados e o conjunto dos Municípios,
porque reduziu a arrecadação e diminuiu automatica-
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mente o repasse para Estados e Municípios. Mas, ao
mesmo tempo, nós temos de reconhecer, de pronto,
que, se ela não tivesse tomado essa atitude, milhares
e milhares de trabalhadores teriam perdido seu emprego na indústria automobilística. Então, ela tomou uma
atitude como Chefe de Estado, uma pessoa que está
preocupada com o conjunto da sobrevivência do País.
Se hoje nós temos um PIB que não foi o esperado, que foi muito aquém daquilo que foi projetado, isso
é motivo de preocupação, sim, de todos nós, de todos
os brasileiros, seja da oposição, seja da situação. Mas
nós temos que reconhecer que o Brasil cresceu pouco, mas não agrediu a condição de seguridade social
de nenhum trabalhador brasileiro, diferentemente do
que acontece hoje na Espanha, diferentemente do que
acontece em vários países da Europa, que têm os benefícios sociais agredidos por conta da crise. E a Presidenta Dilma teve a firmeza necessária para manter
todos os direitos dos trabalhadores assegurados, sem
mexer em um sequer dos direitos dos trabalhadores
até aqui. E isso não é fácil, isso é muito difícil.
Eu vejo o quanto está sendo criticada agora a
gestão da Petrobras. Dizem que a Petrobras está sendo
utilizada para manter o equilíbrio econômico, inclusive
como instrumento de contenção da inflação. Eu perguntaria: para que serve uma empresa, um patrimônio nacional como a Petrobras, senão, também, para
acudir as necessidades do Brasil, da Nação brasileira
num momento de necessidade? Eu tenho certeza de
que a Presidente Graça Foster vai conduzir competentemente a Petrobras para fazê-la novamente voltar
aos patamares de lucro que teve no passado, porque
nós tivemos, realmente, uma redução importante dos
lucros da Petrobras no ano de 2012, comparados com
os de 2011. Houve redução dos seus valores de venda, mas a Petrobras tem dado uma contribuição fantástica para o Brasil, e nós temos que entender que
essa contribuição é fundamental para o bem-estar do
povo brasileiro.
Imaginem se o litro da gasolina estivesse custando, hoje, R$5,00 ou R$6,00? A Petrobras estaria
dando um lucro extraordinário, mas como é que estaria
o cidadão brasileiro? Alguém tem que ter a coragem
de segurar o freio da economia para o bem-estar de
todos os brasileiros, e a Petrobras tem tido um papel
fundamental nesse sentido. Nós não podemos condenar o governo do Presidente Lula e o Governo da
Presidenta Dilma por terem tido essa postura corajosa
de defesa da nossa Petrobras.
É certo que sempre temos que estar atentos no
sentido de buscar os melhores ajustes, porque há milhões e milhões de acionistas que precisam de atenção
especial e precisam de tranquilidade, porque essa pos-
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tura, às vezes, no sentido de mostrar que a Petrobras
está indo à deriva, pode causar, inclusive, depreciação
da empresa, que é o nosso maior patrimônio, tanto no
plano nacional quanto no internacional.
Então, nós temos que tomar todos os cuidados
no sentido de não deixar que a Petrobras seja desvalorizada, porque há grupos econômicos que têm todo
interesse em ver a nossa Petrobras diminuída em termos de venda, em termos de valor real, para que ela
possa vir a ser privatizada.
Nós temos que fazer aqui o reconhecimento de
que o Presidente Lula e a Presidenta Dilma têm tido
uma postura muito ética, muito decente, muito honesta ao manter o patrimônio nacional intacto, a serviço
do povo brasileiro, diferentemente do que fez o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, no momento em que se processou a privataria tucana, que fez
com que grandes empresas do patrimônio nacional
acabassem a serviço da propriedade particular, com
a privatização de empresas que eram históricas e que
tinham uma importância fenomenal para a economia
e para o povo brasileiro.
Ouço, com atenção, o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Anibal Diniz, deixe-me, mais uma vez, fazer um aparte
no discurso de V. Exª. Mesmo no meu pronunciamento, eu dizia: “Fizemos muito, mas claro que sempre
temos muito por fazer.” E eu quero também me somar
a V. Exª sobre alguns dados. Quando V. Exª lembra a
questão da miséria, foi nesse período que tiramos da
miséria absoluta 30 milhões de brasileiros. Quando V.
Exª fala da renda, nós podemos lembrar que, nesse
período, o salário mínimo saiu de US$60,00 – V. Exª
lembra que eu fiz até greve de fome para o salário mínimo chegar a US$100,00 – e hoje ele vale em torno
de US$350,00, oscilando, claro, de acordo com a variação do dólar. Eu poderia lembrar aqui que nós mais
do que triplicamos o número de alunos nas escolas
técnicas, alunos pobres. Nós mais que dobramos o
espaço nas universidades, a partir da política do Presidente Lula e da Presidenta Dilma. Eu poderia lembrar
aqui, principalmente, na área do emprego, enquanto
V. Exª lembra muito bem a Europa, os Estados Unidos da América. Quando o desemprego na Europa se
aproxima de 25%, 26%, 27%, nós estamos com 5%,
quase numa situação de pleno-emprego. Quem tem
curso técnico não está desempregado. Claro que temos que formar cada vez mais gente para entrar nesse espaço do mercado de trabalho. Claro que temos
que ter preocupação com o amanhã, e algumas medidas têm que ser tomadas. Por isso a taxa de juros,
hoje, a não ser que alguém me prove o contrário, é a
menor da história. Foi fundamental essa ousadia da
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Presidenta Dilma. Por isso estou apenas me somando
a V. Exª. Entendi o pronunciamento do Senador Flexa
Ribeiro, mostrando preocupações. V. Exª mostra tudo
o que fizemos, o que estamos fazendo, e, claro, todos
temos preocupação porque queremos um Brasil cada
vez melhor. Mais uma vez, meus cumprimentos pela
grandeza e pela competência do seu pronunciamento,
Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado mais uma vez, Senador Paim. O que gostaria
de fazer aqui neste momento é um registro sobre a atual
situação enfrentada pela Petrobras, cuja redução do
lucro, anunciado em seu balanço, refletiu, entre outros,
o impacto da defasagem nos preços dos combustíveis
no Brasil e da desvalorização do real, que elevou os
custos de importação da gasolina e do diesel.
Reconhecemos o momento difícil da Companhia
e sabemos, como todos, do esforço que está sendo
feito pelo Governo e pela direção da Petrobras para
superá-lo, mas temos consciência também que não é
possível para ninguém, em momento algum, deixar de
reconhecer a inegável e vital importância da maior Companhia aberta do Brasil, empresa que é responsável por
95% da produção nacional de petróleo e pelo controle
das unidades de refino fornecedoras de grande parte
dos combustíveis e derivados que abastecem o País.
Por isso, vejo com preocupação o fato de que,
neste exato momento, ainda que parte do próprio mercado de investidores e analistas reconheçam o trabalho,
a clareza e a transparência da gestão da Presidenta
da Petrobras, Graça Foster, esforço esse que permitiu,
inclusive, a melhoria nos resultados da Companhia no
quarto trimestre, e mesmo com avaliações de que a
empresa tem condições de melhorar a sua capitalização e seguir para a recuperação gradual e consistente de seus resultados, ainda assim assistimos hoje a
uma corrida desesperada para críticas e acusações,
principalmente aqui, nesta tribuna.
Nossa análise, sem ingenuidade – porque realmente há problemas e temos que tratar de forma transparente esses problemas –, não ignora a real situação
que a empresa atravessa hoje, nem a realidade de que
o lucro de 2012 tenha sido o menor dos últimos oito
anos, nem a redução no pagamento dos dividendos
aos acionistas, nem a dificuldade em aumentar a produção de derivados.
Reflito apenas que, hoje, ao mesmo tempo, há
analistas – e cito aqui a recente opinião de um consultor para o setor de energia –, há aqueles que sugerem
que enfrentamos um cenário a mais, além das atuais
dificuldades da Petrobras, um cenário no qual predominaria, e aqui cito, entre aspas:
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um interesse político, de quem já quis privatizar a Petrobras, de diminuir os investimentos
na empresa e assim enfraquecê-la, e a vontade de quem quer comprar ações mais baratas. Sempre haverá aqueles que vão acreditar
nesse discurso de que a Petrobras está indo
mal e vender os seus papéis.
Será possível existir realmente essa questão de
enfrentarmos, além das dificuldades de uma empresa
estratégica, um movimento para tentar diminuir o valor
e a imagem dessa empresa? Interessaria a determinados grupos ou segmentos a diminuição de uma empresa que é fundamental para o País não apenas para
a questão energética, mas que tem papel fundamental
na produção de tecnologia, projetos, na geração de
energia e no desenvolvimento de pesquisa?
O próprio mercado, investidores e analistas reconhecem o esforço, a clareza e a transparência da
gestão da Presidente da Petrobras, Graça Foster, que
nos permitiu inclusive a melhora dos resultados da
companhia no quarto trimestre de 2012.
A Presidente da Petrobras é reconhecidamente
competente, tem conhecimento do setor e está fazendo
o esforço máximo e necessário para que a companhia
supere, com objetividade, a adversidade atual.
Temos fatores positivos para acreditar na recuperação da empresa, entre eles suas grandes reservas
de petróleo e de gás natural em abundância. Temos
pela frente também uma empresa que tem projetos
ousados de investimento, que tem condições de recuperar o valor de mercado perdido nos últimos anos,
que pode superar seu problema de caixa.
O mesmo balanço de resultados financeiros e
operacionais que explicitou as adversidades da Petrobras também contém dados muito positivos.
A meta de produção estabelecida para o ano foi
alcançada, totalizando 1 milhão e 980 mil barris de
petróleo por dia. A produção total de petróleo e gás
natural da Petrobras foi de 2 milhões e 598 mil barris
de óleo equivalente por dia.
A produção no pré-Sal, em 2012, atingiu recorde diário de 214 mil barris em 27 de dezembro. Este
montante representou 7% da produção de petróleo no
Brasil, na média do ano.
Houve recorde de processamento de petróleo,
entre 9 e 12 de agosto, de 2 milhões e 101 mil barris por dia. No ano, a produção de derivados foi de 1
milhão e 997 mil barris/dia, e as vendas no mercado
brasileiro, de 2 milhões e 285 mil barris/dia.
Houve recorde diário na geração de energia de
5.883 megawatts em 26 de novembro, e de entrega
de gás natural de 49,6 milhões de metros cúbicos/dia
em 11 de outubro.
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Os investimentos em 2012 totalizaram R$84,137
bilhões, sendo a maior parte dedicada aos segmentos de exploração e produção (51%) e abastecimento
(34%). Os investimentos foram direcionados para o
aumento da capacidade produtiva e a modernização
e ampliação do parque de refino.
Na área de exploração e produção, a Petrobras
realizou diversas e importantes descobertas de petróleo e gás natural ao longo de 2012, com destaque
para as novas fronteiras exploratórias e o pré-sal da
bacia de Santos.
Recebeu 15 sondas de perfuração para águas
profundas, totalizando 40 unidades no final do ano.
Implementou o sistema definitivo no campo de Baleia
Azul, no pré-sal de Campos, e iniciou o Programa de Aumento da Eficiência Operacional da bacia de Campos.
No segmento de abastecimento, continuam os
investimentos para a modernização e ampliação do
parque de refino. Entraram em operação dez novas
unidades de refinarias, com o objetivo de melhoria operacional, adequação ambiental das unidades, eficiência
energética e flexibilização da produção de derivados.
Além disso, em janeiro de 2013, a companhia
iniciou o fornecimento do diesel S-10, com baixo teor
de enxofre, para todos os Estados brasileiros.
Na área de gás e energia, para ampliar a oferta
de gás natural no País, foi concluída a ampliação do
terminal de regaseificação da Baía de Guanabara, de
14 milhões de metros cúbicos/dia para 20 milhões de
metros cúbicos/dia. O início das operações do novo
Terminal da Bahia, com capacidade de 14 milhões de
metros cúbicos/dia está previsto para 2013.
São medidas de peso e de consistência. Há muito trabalho a ser feito, é verdade, mas acreditamos na
empresa, acreditamos na seriedade de sua gestão e
acreditamos em um futuro mais positivo, em breve.
Aliás, acreditamos em um futuro mais positivo para
todo o Brasil.
Justamente nesta quarta-feira de término do carnaval, está publicada, num jornal de grande circulação,
uma entrevista da Ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, com uma avaliação sensata e realista a respeito do atual momento que vivemos, no qual sentimos
preocupação com a inflação e temos um crescimento
não tão forte do nosso Produto Interno Bruto.
Ela disse que está otimista com 2013, porque o
País tem bons resultados, tem a menor taxa de desemprego da história, tem redução sistemática da miséria,
redução nas taxas de juros, investimentos estrangeiros
expressivos no País. Isso tudo é verdade e pode ser
constatado por qualquer brasileiro. Também é verdadeira a avaliação de que, no ano passado, o Governo
tomou as medidas necessárias para a retomada do
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nosso crescimento econômico: desoneração tributária,
estruturação de programas de infraestrutura, financiamentos com redução de taxa de juros.
A Ministra Gleisi Hoffmann lembrou também que
o ano de 2012 foi profícuo em medidas gerenciais, com
o lançamento do novo marco de portos, do programa
de investimento em aeroportos, em rodovias e ferrovias e, ainda, a prorrogação dos contratos de energia
elétrica. São medidas que terão grande impacto para
o País, e são medidas que darão seguramente um
retorno positivo para os próximos anos. Estamos no
caminho certo e dele não podemos nos afastar.
Gostaria, Sr. Presidente, concluindo essas minhas palavras, de dizer que a situação do Brasil é,
sempre, uma situação que requer a preocupação de
todos os brasileiros. E nós, como cidadãos brasileiros
que ocupam uma função parlamentar aqui no Senado,
temos por obrigação refletir permanentemente sobre
essa situação.
E o que precisamos é, oposição e situação, base
de apoio do Governo, ter um diálogo permanente com
a sociedade para retratar o Brasil exatamente como
ele é, e, na medida do possível, a partir desse diálogo, encontrar os melhores caminhos, sempre, trazendo para cá, para esta Casa de leis que é o Senado
Federal, a responsabilidade de assumir suas responsabilidades, como a questão do pacto federativo, tão
bem mencionada aqui pelo Senador Paim e também
pelo Senador Flexa Ribeiro.
Nós temos, sim, a obrigação de tratar do pacto
federativo, principalmente neste início de ano de 2013,
porque o ano de 2014 será um ano eleitoral e surgirão todas as desculpas para que esses assuntos não
sejam tratados com profundidade.
Portanto, 2013 é um ano decisivo para a questão
do pacto federativo, e temos que levantar a nossa voz,
lideranças de todos os partidos, a fim de aprofundar
essa questão aqui no Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Nobre Senador Anibal Diniz, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. V. Exª tem toda razão
quando se refere à necessidade de nos debruçarmos
todos sobre a revisão do pacto federativo. Com muita
propriedade, V. Exª lembra a necessidade de isto ser
feito este ano, porque o ano que vem é um ano de eleições e teremos uma pauta com dificuldade de tramitar
no Congresso Nacional.
Parabenizo V. Exª também pelo pronunciamento
que fez sobre a nossa Petrobras, orgulho de todos nós
brasileiros, e sobre a economia. Acho que temos caminhos diferentes ao olharmos a economia do nosso
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País, mas temos o mesmo destino, o mesmo ponto a
ser atingido, que é que o Brasil volte a crescer e que
distribua suas riquezas, para melhorar a qualidade de
vida de todos os brasileiros. Quero parabenizar V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro
Taques, do PDT de Mato Grosso.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Senador Paulo Paim, enquanto o Senador Pedro Taques se dirige à tribuna.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu conversei com o Senador Pedro Taques e ele disse que
sem problema nenhum eu poderia ler esta pequena
nota neste momento, enquanto ele vai à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Com permissão do Senador Pedro Taques,
concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje é comemorado
o Dia Mundial da Rádio.
O Dia Mundial da Rádio foi instituído pela Unesco em 2011. Foi nesse dia que, em 1946, a Rádio das
Nações Unidas começou a transmitir.
No Brasil, o rádio comemorou 90 anos em 2012.
Em 7 de setembro de 1922 foi feita a primeira experiência radiofônica, na comemoração do Centenário da
Independência do País.
Aí vem quem me propôs, e eu fiz questão de atender: a Rádio Senado, por meio do seu diretor.
A Rádio Senado foi fundada em 1997 e já transmite em FM para 7 capitais brasileiras: Brasília, Cuiabá, Rio Branco, Teresina, Manaus, Natal e Fortaleza.
E rapidamente, tenho certeza, também estará lá em
Porto Alegre.
Enfim, ele diz que os ouvintes também podem
acessar a Rádio pela Internet, no site www.senado.
gov.br/radio.
Então, Sr. Presidente, uma homenagem a todos
aqueles profissionais que atuam na área do rádio pelo
dia de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senador Pedro Taques. Meus
cumprimentos a V. Exª. V. Exª sabe que tenho o maior
respeito – eu conversava aqui com V. Exª – pela sua
história e pela sua vida. V. Exª é um Senador que orgulha não só o seu Estado, mas todo o povo brasileiro.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Senador Paulo Paim, quero comungar com as
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palavras de V. Exª em relação ao Senador Pedro Taques.
Ele é, por todos nós, reconhecidamente, um Senador
dos mais brilhantes e competentes do Senado Federal.
Associo-me também a V. Exª em relação às congratulações pelo Dia do Rádio e a todos aqueles que
fazem a radiodifusão em nosso País, uma atividade
da maior importância, em especial nas regiões mais
distantes, como a minha Região Amazônica e o Centro-Oeste, do Senador Pedro Taques. E, em especial,
parabenizar a todos que trabalham na Rádio Senado,
que levam as notícias, os trabalhos dos Parlamentares
do Senado Federal a todos os rincões do nosso País.
Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que
nos acompanham pela Agência Senado e pelas redes
sociais, agradeço, inicialmente, Sr. Presidente, as suas
palavras e as do Senador Paulo Paim. Devem ser fruto
do coração “chagoso” de cada um dos senhores. No
coração grande, há essas palavras. Com toda a humildade, eu as recebo, mas tenho a compreensão de
que não as mereço.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna, nesta data,
Quarta-Feira de Cinzas – segundo algum, no instante
em que o ano se inicia no Brasil –, porque nós aqui,
nesta Casa, como representantes dos Estados, e na
Casa ao lado, os representantes do povo, temos uma
grande obrigação este ano: a obrigação de mostrar à
sociedade brasileira que não somos inúteis, que não somos omissos, que nós todos aqui, independentemente
de partido, independentemente de Estado, temos uma
grande responsabilidade com a República Federativa
do Brasil, assim, uma grande responsabilidade para
com o Estado. E o Estado é diferente do governo. O
governo é temporal; o Estado é espacial. Este Governo
passará, mas a República Federativa do Brasil, a Nação
brasileira perdurará. Isso significa dizer que nós temos
aqui algumas pautas que precisam ser desenvolvidas,
que precisam ser desempenhadas.
Quais são essas pautas? E o Senador Renan
Calheiros, Presidente desta Casa e Presidente do
Congresso Nacional, se comprometeu, daquela tribuna, com algumas dessas pautas.
A primeira delas, Sr. Presidente desta sessão, é
fazer com que o Legislativo não seja um puxadinho do
Poder Executivo. Como eu disse, temos de defender
aqui a restauração do Legislativo.
O que significa essa restauração do Legislativo?
Fazer com que as nossas ações sejam voltadas para
a República. Por exemplo, a ação de votar a Proposta
de Emenda à Constituição, capitaneada pelo Senador Sarney e relatada pelo Senador Aécio, já votada
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nesta Casa, que trata das medidas provisórias – das
famigeradas medidas provisórias. Essa Proposta de
Emenda à Constituição encontra-se dormindo em um
dos gabinetes na Câmara dos Deputados.
Nós temos de repensar o papel deste bicameralismo federativo que temos. O processo legislativo
não anda em razão desse bicameralismo – ou anda a
passos não largos, a passos lentos, o que não está de
acordo com a velocidade que a chamada sociedade
de risco exige de todos nós.
Não é crível, não é aceitável que um processo
legislativo possa não desempenhar as suas funções.
Um exemplo é essa Proposta de Emenda à Constituição que regulamenta o art. 62 da Constituição e que
traz uma nova redação para as medidas provisórias.
Do contrário, nós estaremos aqui, novamente, fazendo
o papel de carimbadores do Poder Executivo.
Nenhum presidente, seja qual for o partido a que
esteja filiado, qualquer que seja o sexo daquele que
ocupa o cargo da mais alta magistratura da Nação,
pode governar sem medida provisória. No entanto, não
é possível um dos Poderes da República, um dos órgãos
que exerce parcela da soberania do Estado, colocar-se em posição genuflexa diante do Poder Executivo.
Esse tema o Presidente do Senado, como Presidente do Congresso Nacional, deve, em nosso nome,
capitanear neste ano, neste início de sessão legislativa.
Outro tema já tocado aqui é o pacto federativo.
Nós precisamos tratar das relações entre a União,
Estados e Municípios não de forma fatiada. Temos de
tratar como um todo. No início, ou melhor, no final de
2011, fiz um pedido ao Presidente Sarney, e foi criada
uma comissão de altos estudos para analisar o pacto
federativo no Brasil.
O que é isso? Para a D. Maria, do Município de
Confresa, são as relações entre a União, os Estados e
os Municípios nas mais variadas áreas, por exemplo, a
questão do superendividamento dos Estados. Estados
pagam juros mais elevados do que os de cartão de
crédito, juros que eram ao menos razoáveis por ocasião da renegociação da dívida dos Estados ainda no
Governo Fernando Henrique, mas que, agora, não são
mais possíveis diante da realidade econômica que vivemos. Esse tema deve estar presente nessa pauta que
nós, Senadores, temos a obrigação de debatê-la aqui.
Superendividamento dos Estados. Se os Estados
desembolsam valores elevados, como o Estado de Mato
Grosso, para saldar suas dívidas públicas, dívidas com
a União Federal, eles não têm capacidade de investimento. Não podem investir, Sr. José, de Colniza, na
construção de escolas, na realização e concretização
de políticas públicas para aquele cidadão mais carente. Seria a renegociação da dívida.
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Uma alíquota única para o ICMS, para se evitar
a chamada guerra fiscal. Novamente os royalties do
petróleo e a aplicação dos royalties na educação, na
criação de um fundo, um sistema norueguês que não
fará do Brasil uma nova Venezuela ou uma nova Arábia
Saudita, em que os investimentos são feitos no presente, não guardando para o futuro. Esse tema também
precisa ser debatido no denominado Pacto Federativo.
Renegociação da dívida dos Estados, ICMS,
royalties do petróleo, royalties da mineração, Senador
Flexa Ribeiro. O Estado de V. Exª, o Estado do Pará,
sofre muito com isso. Temos que debater também a
Lei Kandir, o fundo criado pela Lei Kandir que não repassa os valores para os Estados-membros. O Estado
de Mato Grosso possui uma ação no Supremo Tribunal
Federal debatendo isto.
Temos que debater o financiamento para a saúde
pública dentro do chamado Pacto Federativo. Porque
o SUS, o Sistema Único de Saúde, com a descentralização, nada mais significa do que uma forma de
realização do que se denomina de Pacto Federativo.
A questão da segurança pública também está
contida do que se denomina de Pacto Federativo. Vejamos o que está acontecer hoje em Santa Catarina:
a União joga a responsabilidade para os Estados; os
Estados jogam a responsabilidade para a União Federal – nada mais do que relações do que se denomina
de Pacto Federativo.
Essa é uma pauta que nós, Senadores, temos
que tocar, concretizá-la nesta Sessão Legislativa, Senador Paulo Paim.
Outro tema, um novo Código Penal. Sou relator
desse projeto. Para minha honra e orgulho cristão, sou
relator desse projeto na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e na Comissão Especial criada
para tal. Discutiremos ali 1770 crimes que temos no
Brasil em 117 leis especiais.
Um absurdo: 1.770 crimes em 117 leis especiais!
Não existe segurança jurídica para tal. Não existe segurança jurídica para que possamos ter o mínimo de
razoabilidade nesse sistema. E aqui tocaremos e debateremos, sem temor, sem pressões não republicanas, mas as pressões republicanas, que fazem parte
do instrumento da democracia, a redução ou não da
maioridade penal. Temos que tocar nesse tema, sim.
Discutiremos a criminalização do terrorismo no Brasil.
Esses temas são significativos para a atual quadra que
passa a República Federativa do Brasil.
Assim, Sr. Presidente, subo a esta tribuna nesta quarta-feira de cinzas, quando se diz que o ano se
inicia no Brasil. Em alguns Estados do Nordeste, o
ano ainda não se iniciou. Parece-me que a Ivete Sangalo ainda está lá na Bahia, continuando o carnaval.
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Mas aqui em Brasília temos de começar a trabalhar,
Sr. Presidente. Este é o primeiro tópico da minha fala.
Carnaval faz parte da nossa cultura, está no art. 215
da Constituição Federal. Carnaval hoje que não é só
uma manifestação cultural, mas, além disso, é o desenvolvimento econômico de toda uma cidade, de
toda uma região.
O segundo tema, Sr. Presidente, que me traz a
esta tribuna, neste quase final de tarde de quarta-feira,
diz respeito a algumas notícias publicadas pela imprensa neste feriado de carnaval. Segundo essas notícias,
existiria, aqui no Senado, o início de uma movimentação no sentido de criminalizar o Procurador-Geral da
República pela prática de crime de responsabilidade.
E S. Exª é julgado pelo Senado, de acordo com o art.
52 da Lei Fundamental, em razão de suas atuações
lá no Supremo Tribunal Federal.
Muito bem. Alguns estariam desgostosos com o
Procurador-Geral da República porque S. Exª exerceu a
sua função constitucional, denunciando e apresentando
as alegações finais em desfavor dos mensaleiros, e o
Supremo Tribunal Federal condenou os mensaleiros,
hoje quadrilheiros corruptos condenados pelo Supremo
Tribunal Federal. Então, existiria uma parte de Senadores que estaria preparando, segundo a imprensa... Eu
não acredito nisso; eu não acredito, como também não
acredito em mula-sem-cabeça. Eu acredito na existência
de mula com cabeça, mas em mula-sem-cabeça eu não
acredito. Mas alguns Senadores estariam preparando
uma resposta ao Procurador-Geral da República em
razão do caso do mensalão; e outros Senadores, em
razão da denúncia que ele, Procurador-Geral da República, fez em desfavor de S. Exª o Presidente desta
Casa, o Senador Renan Calheiros, às vésperas das
eleições para a Mesa.
E alguns tentaram dizer que ele estava a serviço deste Senador da República – eu ouvi isso, alguns
comentaram comigo –, porque eu fui Procurador da
República durante 15 anos – e com muito orgulho.
Como eu disse naquele dia aqui, eu não tenho receio
do meu passado e, por isso, eu não temo o meu futuro,
Sr. Presidente. Eu tenho orgulho de ter sido Procurador
da República, sim.
Agora, imaginem: a um membro do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, cujo
nome é aprovado por esta Casa, segundo notícias dos
jornais – é a imprensa que está dizendo isso –, alguns
Senadores estariam preparando uma resposta, um
pito, uma carraspana, um sermão, instaurando aqui um
procedimento em seu desfavor pela prática de crime
de responsabilidade, que se encontra na Lei nº 1.079.
Muito bem. Isso não é digno de uma República: a
perseguição, a utilização de cargos como instrumento
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de vingança, a utilização de cargos importantes como
o de Senadores da República para perseguir aquele que está exercendo suas atribuições constitucionais. Seria o mesmo que um Senador da República
ser responsabilizado no Supremo pelo Procurador-Geral da República pelo fato de ter apresentado um
projeto de lei!
O Procurador-Geral da República está exercendo a sua atribuição constitucional. Se existirem indícios de autoria e materialidade – isso está previsto no
Código de Processo Penal desde 1940, 1941 –, ele
deve oferecer denúncia, sim. Mas o fato de um Senador, o fato de um barnabé, o fato de qualquer cidadão
ser denunciado não significa que ele seja criminoso,
não significa que ele já esteja condenado, porque o
processo é um instrumento de dignidade; o processo
tem a função de condenar, mas também tem a função
de absolver. O fato de o cidadão ser processado não
significa a certeza de sua culpa.
Agora, o que me causa espanto, o que me causa estranheza é que, segundo a imprensa, Senadores estariam agindo assim. Eu não acredito nisso;
pode ser uma fofoca de carnaval, um mexerico de
carnaval, como se diz em Cuiabá. Pode ser, como
dizem também, que onde há fumaça há fogo, mas
pode ser gelo seco também; pode ser um instrumento de ameaça, um instrumento para pressionar
o Procurador-Geral da República para que ele não
tome as providências devidas em função do exercício de seu cargo.
Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que, como
ex-Procurador da República – eu me exonerei, não
me licenciei, não me aposentei – e, agora, muito mais
como cidadão, eu estarei nesta Casa, eu estarei nesta
tribuna velando por aqueles que querem transformar
o acusador em acusado. Isso não é republicano! Isso
não se apresenta como republicano.
Eu encerro a minha fala dizendo que, amanhã,
usarei novamente a tribuna para tratar das estradas
do Estado de Mato Grosso, estradas que hoje estão
intransitáveis, apesar da existência de alguns que vivem
dessas estradas, vivem das licitações dessas estradas, como que despachantes do orçamento da União.
Alguns vivem das estradas e muitos morrem nessas
estradas do meu Estado; estradas hoje intransitáveis.
Falarei aqui a respeito desse tema amanhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Quero parabenizá-lo, Senador Pedro Taques,
pelo pronunciamento de V. Exa. V. Exa colocou com
muita propriedade todos os assuntos, projetos, temas que devem ser debatidos na Sessão Legislativa
que se inicia agora, como V. Exa bem colocou, após o
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carnaval. Mas esses temas não podem deixar de ser
apreciados e discutidos pelo Congresso Nacional, em
especial pelo Senado Federal.
Acredito que V. Exa tenha razão sobre a PEC
que define o ritmo das medidas provisórias, sobre a
questão da revisão do pacto federativo, que atinge a
todos os brasileiros, tema que foi colocado por todos
os Senadores que foram à tribuna hoje. V. Exa lembrou
a renegociação das dívidas. V. Exa tem razão sobre os
Estados e Municípios. Não dá para se entender por
que a União não renegocia essa dívida, alterando o
indexador delas. Os Estados já pagaram, ao longo do
tempo, a dívida contraída com juros, e devem hoje o
dobro do que deviam no passado, quando renegociaram, tendo pago mais do que o valor da dívida àquele
momento. Então esse é um ponto.
Os royalties do petróleo – espero dizer ao Senador Paim –, a sessão histórica do Congresso Nacional
para a apreciação dos vetos, não só desse, mas dos
mais de três mil vetos que estão sem apreciação, não
complementando o trabalho legislativo.
V. Exa falou também sobre o royalty da mineração,
que é a CFEM. Aguardamos, ao longo desses pelo
menos quatro anos, o encaminhamento pelo Executivo de um novo código da mineração, a ser apreciado
pelo Congresso Nacional. Lamentavelmente, isso, até o
momento, não ocorreu. Mas que pelo menos possamos
fazer alterações pontuais, mas necessárias, para que
os Estados mineradores possam ter uma retribuição,
pelo menos aceitável, por parte da exploração das suas
riquezas. Todos os Estados mineradores trabalham
para a balança comercial brasileira, para o superávit
da balança comercial brasileira,
Mas tem que haver pelo menos um entendimento
por parte do Executivo de não penalizar aqueles brasileiros que lá habitam.
V. Exª tratou da Lei Kandir. O Estado de V. Exª,
como o meu, lamentavelmente, sofre, desde 1996, mas
de forma mais severa a partir dos últimos 8, 10 anos,
com uma compensação que não chega, hoje, a 15%
das perdas de receitas que esses Estados poderiam
auferir de forma, eu diria, indireta até da exportação
de produtos primários. Eu me refiro a produtos primários. O Estado de V. Exª exporta grãos, exporta produtos agrícolas sem beneficiamento, como o caso dos
minérios, na sua maior parte ou quase totalidade, são
exportados para gerar emprego fora do nosso País,
fora do nosso País.
V. Exª falou também e quero parabenizá-lo pela
relatoria da revisão do Código Penal, que é um trabalho que só V. Exª, com a sua competência, poderia
assumir. E tenho certeza de que V. Exª dará conta do
recado, com o aplauso de todos nós.
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Eu quero, então, como fiz, agradecer a V. Exª
por ter, hoje, brindado a todos nós com um brilhante
pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Encerrou-se, no dia 8 de fevereiro, o prazo
para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Resolução nº 81, de 2012, do
Senador Pedro Taques, que altera o Regimento
Interno do Senado Federal para disciplinar a
apreciação da indicação de Ministros do Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores; e
– Projeto de Resolução nº 82, de 2012, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito
do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas
no Brasil, que dispõe sobre a realização de audiências públicas periódicas com o Ministro de
Estado da Justiça para prestar esclarecimen-
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tos perante a Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa sobre diretrizes e
implementação da política sobre o tráfico de
pessoas.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde se encontra o Projeto de
Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento
Interno do Senado Federal, uma vez que os projetos
supracitados também modificam a referida Norma Interna, seguindo, posteriormente, à Comissão Especial
da Reforma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Nada mais havendo a tratar, vou dar por encerrada a sessão não deliberativa do dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 10 minutos.)

FEVEREIRO 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 15

551

02923

Ata da 7ª Sessão, Não Deliberativa,
em 14 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e dos Srs. Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira, Anibal Diniz e Eduardo Suplicy
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 17 horas e 24 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 25, DE 2013
Altera as Leis nº 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº
10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
adequá-las aos termos do Decreto nº 6.949,
de 25 de agosto de 2009, que promulga a
Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York,
em 30 de março de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa e o art. 1º da Lei nº 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por
pessoas com deficiência.” (NR)
........................................................................
Art. 1º .............................................................
........................................................................
IV – pessoas com deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
........................................................................

§ 1º Para a concessão do benefício previsto no
art. 1º é considerada também pessoa com deficiência física aquela que apresenta alteração
completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, membros com deformidade congênita
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para
o desempenho de funções.
§ 2º Para a concessão do benefício previsto no
art. 1º é considerada pessoa com deficiência
visual aquela que apresenta acuidade visual
igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção,
ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência
simultânea de ambas as situações.
........................................................................
§ 4º A Secretaria Especial dos Diretos Humanos da Presidência da República, nos termos da legislação em vigor, e o Ministério da
Saúde definirão em ato conjunto os conceitos
de pessoas com deficiência mental severa
ou profunda, ou autistas, e estabelecerão as
normas e requisitos para emissão dos laudos
de avaliação delas.
........................................................................
§ 6º A exigência para aquisição de automóveis equipados com motor de cilindrada não
superior a dois mil centímetros cúbicos, de no
mínimo quatro portas, inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem
renovável ou sistema reversível de combustão
não se aplica às pessoas com deficiência de
que trata o inciso IV do caput deste artigo.” (NR)
Art. 2º O inciso VI do art. 14 e o inciso III do art.
214 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 14. ..........................................................
........................................................................
VI – indicar um representante para compor
a comissão examinadora de candidatos com
deficiência física à habilitação para conduzir
veículos automotores;
.............................................................. ” (NR)
“Art. 214. ........................................................
........................................................................
III – pessoas com deficiência, crianças, idosos
e gestantes:
.............................................................. ” (NR)
Art. 3º Os arts. 1º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.048,
de 8 de novembro de 2000, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º As pessoas com deficiência, os idosos
com idade igual ou superior a sessenta anos,
as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.” (NR)
........................................................................
“Art. 3º As empresas públicas de transporte
e as concessionárias de transporte coletivo
reservarão assentos, devidamente identificados, destinados a idosos, gestantes, lactantes,
pessoas com deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.” (NR)
“Art. 4º Os logradouros, sanitários públicos e
os edifícios de uso público terão normas de
construção, para efeito de licenciamento da
respectiva edificação, baixadas pela autoridade
competente, destinadas a facilitar o acesso e
uso desses locais pelas pessoas com deficiência.” (NR)
“Art. 5º Os veículos de transporte coletivo a
serem produzidos após doze meses da publicação desta Lei serão planejados de forma a
facilitar o acesso a seu interior das pessoas
com deficiência.
........................................................................
§ 2º Os proprietários de veículos de transporte
coletivo em utilização terão o prazo de cento
e oitenta dias, a contar da regulamentação
desta Lei, para proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas
com deficiência.” (NR).
Art. 4º A ementa e os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 9º,
10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24 e 26 da Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, passam a vigorar com a
seguinte redação:
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“Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida.” (NR)
........................................................................
“Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a supressão de
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços
públicos, no mobiliário urbano, na construção
e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.” (NR)
“Art. 2º ............................................................
I – acessibilidade: possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes
e dos sistemas e meios de comunicação, por
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida;
........................................................................
III – pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida: a que temporária ou permanentemente
tem limitada sua capacidade de relacionar-se
com o meio e de utilizá-lo;
.............................................................. ” (NR)
“Art. 3º O planejamento e a urbanização das
vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos
e executados de forma a torná-los acessíveis
para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.” (NR)
“Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim
como as respectivas instalações de serviços
e mobiliários urbanos deverão ser adaptados,
obedecendo-se ordem de prioridade que vise
à maior eficiência das modificações, no sentido
de promover mais ampla acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo,
cinco por cento de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente
possível.” (NR)
........................................................................
“Art. 7º Em todas as áreas de estacionamento
de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas
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próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos
que transportem pessoas com deficiência que
implique dificuldade de locomoção.
.............................................................. ” (NR)
........................................................................
“Art. 9º Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro
suave, intermitente e sem estridência, ou com
mecanismo alternativo, que sirva de guia ou
orientação para a travessia de pessoas com
deficiência visual, se a intensidade do fluxo
de veículos e a periculosidade da via assim
determinarem.” (NR)
“Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que
permitam sejam eles utilizados pelas pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida.” (NR)
“Art. 11. A construção, ampliação ou reforma
de edifícios públicos ou privados destinados ao
uso coletivo deverão ser executadas de modo
que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
........................................................................
I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento
de uso público, deverão ser reservadas vagas
próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos
que transportem pessoas com deficiência que
implique dificuldade de locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior
da edificação deverá estar livre de barreiras
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam
ou dificultem a acessibilidade de pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida;
........................................................................
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos,
de um banheiro acessível, distribuindo-se seus
equipamentos e acessórios de maneira que
possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.” (NR)
........................................................................
“Art. 13. ..........................................................
........................................................................
III – cabine do elevador e respectiva porta de
entrada acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.” (NR)
........................................................................
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“Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável
pela coordenação da política habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo
do total das habitações, conforme a característica da população local, para o atendimento
da demanda de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.” (NR)
........................................................................
“Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá
mecanismos e alternativas técnicas que tornem
acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência sensorial e
dificuldade de comunicação, para garantir-lhes
o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à
cultura, ao esporte e ao lazer.” (NR)
“Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita
em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa com deficiência
sensorial e dificuldade de comunicação.” (NR)
“Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso
da linguagem de sinais ou outra subtitulação,
para garantir o direito de acesso à informação
às pessoas com deficiência auditiva, na forma
e no prazo previstos em regulamento.” (NR)
........................................................................
“Art. 21. ..........................................................
........................................................................
II – ao desenvolvimento tecnológico orientado
à produção de ajudas técnicas para as pessoas com deficiência;
.............................................................. ” (NR)
........................................................................
“Art. 24. O Poder Público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas
à população em geral, com a finalidade de
conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida.” (NR)
........................................................................
“Art. 26. As organizações representativas de
pessoas com deficiência terão legitimidade para
acompanhar o cumprimento dos requisitos de
acessibilidade estabelecidos nesta Lei.” (NR)
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O País passa por um período histórico decisivo,
em que estão sendo promovidas as reformas reclamadas por nossa determinação de difundir as crenças e
as instituições da igualdade social. Nesse sentido, há
mais de vinte anos temos adotado leis que estabelecem e asseguram os direitos das pessoas com deficiência. Tais leis, contudo, devido a seus contextos de
surgimento, não guardam a desejável uniformidade
terminológica, que vem a ser, ela mesma, um fator
de garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
Aos 25 de agosto de 2009, entrou em vigor o Decreto nº 6.949, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque,
em 30 de março de 2007. Esse texto legal conta com
terminologia homogênea e cientificamente fundamentada, além de trazer um conceito mais claro e mais
abrangente da condição de pessoa com deficiência.
Assim, o presente projeto de lei busca uniformizar a legislação garantidora dos direitos de pessoas
com deficiência à luz da referida Convenção e, a um
só tempo, ligar mais solidamente essa legislação (e,
logo, os mesmos direitos) à ordem jurídica internacional, que abriga o conceito ampliado, como foi dito.
A necessidade dessa uniformização ficou clara na
Audiência Pública realizada pela Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa e pela Comissão
do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, aos 18 de setembro de 2012, que tive a
oportunidade de presidir. Na ocasião, restou claro que
a alteração da terminologia nas leis que garantem os
direitos das pessoas com deficiência eram demandas
reais e não mero preciosismo terminológico. A vida
dessas pessoas, de fato, é afetada pelo modo com as
leis são redigidas. Por essa razão, busco agora a uniformização terminológica, convencido de que trará reais
benefícios para a vida das pessoas com deficiência.
Trata-se, em verdade, de reforma homogeneizante
que já tarda um pouco, a essa altura. E é em razão de
seus méritos, bem como de seu momento, que conclamamos os nobres Pares a apoiarem esta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, na aquisição
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de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física, e
dá outras providências.(Redação dada pela
Lei nº 10.754, de 31.10.2003)
....................................................................................
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de
fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada
não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro,
movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por:
....................................................................................
IV – pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
....................................................................................
§ 1o Para a concessão do benefício previsto no
o
art. 1 é considerada também pessoa portadora de
deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
§ 2o Para a concessão do benefício previsto no
o
art. 1 é considerada pessoa portadora de deficiência
visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou
menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho,
após a melhor correção, ou campo visual inferior a
20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.
....................................................................................
§ 4o A Secretaria Especial dos Diretos Humanos
da Presidência da República, nos termos da legislação em vigor e o Ministério da Saúde definirão em
ato conjunto os conceitos de pessoas portadoras de
deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e
estabelecerão as normas e requisitos para emissão
dos laudos de avaliação delas.
....................................................................................
§ 6o A exigência para aquisição de automóveis
equipados com motor de cilindrada não superior a dois
mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas,
inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão não se aplica aos portadores de deficiência
de que trata o inciso IV do caput deste artigo.
....................................................................................
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LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Do Sistema Nacional de Trânsito
Seção I
Disposições Gerais
....................................................................................
Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de
Trânsito – CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE:
....................................................................................
VI – indicar um representante para compor a
comissão examinadora de candidatos portadores de
deficiência física à habilitação para conduzir veículos
automotores;
....................................................................................
Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem
a pedestre e a veículo não motorizado:
....................................................................................
III – portadores de deficiência física, crianças,
idosos e gestantes:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
....................................................................................
LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000
Dá prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os
idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.
....................................................................................
Art. 3o As empresas públicas de transporte e
as concessionárias de transporte coletivo reservarão
assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e
pessoas acompanhadas por crianças de colo.
Art. 4o Os logradouros e sanitários públicos, bem
como os edifícios de uso público, terão normas de
construção, para efeito de licenciamento da respectiva
edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas
pessoas portadoras de deficiência.
Art. 5o Os veículos de transporte coletivo a serem
produzidos após doze meses da publicação desta Lei
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serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu
interior das pessoas portadoras de deficiência.
§ 1o (VETADO)
§ 2o Os proprietários de veículos de transporte
coletivo em utilização terão o prazo de cento e oitenta
dias, a contar da regulamentação desta Lei, para proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado
das pessoas portadoras de deficiência.
....................................................................................
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos
meios de transporte e de comunicação.
Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas
as seguintes definições:
I – acessibilidade: possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios
de comunicação, por pessoa portadora de deficiência
ou com mobilidade reduzida;
II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que
limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento
e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em:
a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e privados;
c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as
existentes nos meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave
ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão
ou o recebimento de mensagens por intermédio dos
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de
massa;
III – pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou permanente-

556

02928 Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mente tem limitada sua capacidade de relacionar-se
com o meio e de utilizá-lo;
IV – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos
para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água,
paisagismo e os que materializam as indicações do
planejamento urbanístico;
V – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou
adicionados aos elementos da urbanização ou da
edificação, de forma que sua modificação ou traslado
não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras,
toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de
natureza análoga;
VI – ajuda técnica: qualquer elemento que facilite
a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o uso
de meio físico.
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vaga, devidamente sinalizada e com as especificações
técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes.
CAPÍTULO III
Do Desenho e da Localização
do Mobiliário Urbano
....................................................................................
Art. 9o Os semáforos para pedestres instalados
nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e
sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que
sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade
do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim
determinarem.
Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida.

CAPÍTULO II
Dos Elementos da Urbanização

CAPÍTULO IV
Da Acessibilidade nos Edifícios Públicos
ou de Uso Coletivo

Art. 3o O planejamento e a urbanização das vias
públicas, dos parques e dos demais espaços de uso
público deverão ser concebidos e executados de forma
a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 4o As vias públicas, os parques e os demais
espaços de uso público existentes, assim como as
respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem
de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% (cinco
por cento) de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto
tecnicamente possível.
....................................................................................
Art. 7o Em todas as áreas de estacionamento de
veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos,
deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência com dificuldade de locomoção.
Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente
a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de
edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou
se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste
artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo
deverão ser observados, pelo menos, os seguintes
requisitos de acessibilidade:
I – nas áreas externas ou internas da edificação,
destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência com dificuldade de locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior da
edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas
e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida;
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior,
deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que
trata esta Lei; e
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos,
de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser
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utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Acessibilidade nos Edifícios de Uso Privado
Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja
obrigatória a instalação de elevadores deverão ser
construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:
I – percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de
uso comum;
II – percurso acessível que una a edificação à via
pública, às edificações e aos serviços anexos de uso
comum e aos edifícios vizinhos;
III – cabine do elevador e respectiva porta de
entrada acessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
....................................................................................
Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável pela
coordenação da política habitacional regulamentar a
reserva de um percentual mínimo do total das habitações, conforme a característica da população local, para
o atendimento da demanda de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Da Acessibilidade nos Sistemas
de Comunicação e Sinalização
Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação
de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade
de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso
à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Art. 18. O Poder Público implementará a formação
de profissionais intérpretes de escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas
com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais
ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso
à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento.
CAPÍTULO VIII
Disposições Sobre Ajudas Técnicas
....................................................................................
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Art. 21. O Poder Público, por meio dos organismos
de apoio à pesquisa e das agências de financiamento,
fomentará programas destinados:
....................................................................................
II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à
produção de ajudas técnicas para as pessoas portadoras de deficiência;
III – à especialização de recursos humanos em
acessibilidade.
....................................................................................
CAPÍTULO X
Disposições Finais
....................................................................................
Art. 24. O Poder Público promoverá campanhas
informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la
quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
....................................................................................
Art. 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para
acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta Lei.
....................................................................................
DECRETO
Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009
Promulga a Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova York, em 30 de março de 2007.
....................................................................................
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, em decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à comissão competente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 11, de
2013 (nº 37/2013, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República solicita seja autorizada a formalização do Contrato de Reestruturação de Dívida
a ser assinado entre a República Federativa do Brasil
e a República do Senegal, no valor equivalente a seis
milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e
cinquenta e um dólares dos Estados Unidos da América e vinte e dois centavos, para reescalonamento da
dívida oficial senegalesa com o Brasil.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional
os seguintes ofícios:
– Ofício nº 47/2013/GP, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do período de janeiro a
dezembro de 2012, do Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região;
– Ofício nº GP 21/2013, referente ao Relatório
de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012,
do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região;
– Ofício nº 6/2013/PRESI, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre
de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região; e
– Ofício nº GP/193/2013, referente ao Relatório
de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012,
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 15 de fevereiro corrente.
Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios:
Ofício GP nº 47/2013
São Luís – MA, 30 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a dezembro de 2012
Senhor Presidente,
1. Em cumprimento ao art. 118 da Lei nº
12.465/2011 (LDO 2012), encaminho os Anexos I –
Demonstrativo da Despesa com Pessoal, V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e VI – Demonstrativo
dos Restos a Pagar, partes integrantes do Relatório
de Gestão Fiscal, de que tratam os artigos 48, 54 e
55 da Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio
de 2000, relativo ao período de janeiro a dezembro de
2012 e publicado no Diário Oficial da União no dia 29
de janeiro de 2013 (seção 1 – fls. 145/146).
2. Por oportuno, informo que foram remetidas
cópias dos referidos anexos para publicação no Diário
da Justiça do Maranhão.
Atenciosamente, – Ilka Esdra Silva Araújo, Desembargadora Presidente.
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Ofício GP nº 21/2013
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Aproveito a oportunidade para apresentar proTeresina, 30 de janeiro de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, anexo, Relatório
de Gestão Fiscal deste Tribunal, referente ao 3º Quadrimestre de 2012.

testos de elevada consideração.
Cordialmente, – Francisco Meton Marques de
Lima, Desembargador Presidente.
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Ofício nº 6/2013/PRESI
Florianópolis, 31 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – TRT da 12ª Região
Senhor Senador:
Atendendo os termos da Mensagem CFIN/CSJT
nº 2/2013, datada de 22-1-2013, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, uma cópia do Relatório de
Gestão Fiscal deste Tribunal (3º quadrimestre/2012),
com demonstrativo da despesa com pessoal em rela-
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ção à receita corrente líquida, bem como demonstrativos da disponibilidade de caixa, dos restos a pagar
e simplificado do relatório de gestão fiscal, referentes
ao período de janeiro a dezembro-2012.
Esclareço, por oportuno, que o referido Relatório
foi publicado no Diário Oficial da União nº 20, do dia
29-1-2013, Seção I, páginas 144 e 145.
Respeitosas saudações, – Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, Desembargador do Trabalho-Vice-Presidente no exercício da Presidência TRT da 12ª Região.
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Ofício GP nº 193/2013
Salvador, 1º de fevereiro de 2013
Senhor Presidente:
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a
cópia do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, demonstrativo da despesa com pessoal,
orçamentos fiscais e da seguridade social referente
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ao período de janeiro a dezembro/2013, ao tempo em
que levo ao conhecimento de Vossa Excelência que
o referido relatório foi publicado no DOU do dia 30-12013 e se encontra disponível no Portal deste Tribunal,
no endereço www.trt5.jus.br.
No ensejo, apresento protestos de consideração
e apreço. – Vânia Jacira Tanajura Chaves, Desembargadora Presidente do TRT da 5ª Região.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido a fazer uso da palavra o primeiro orador
inscrito, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão; Senador
Aloysio Nunes, que está aqui no plenário, eu quero
falar sobre três temas nestes 20 minutos que o Regimento me permite e até porque, logo após, eu tenho
outro compromisso.
Srª Presidenta, quero, primeiro, lembrar que, no
dia de ontem, a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) lançou a Campanha da Fraternidade
2013, tendo por tema Fraternidade e Juventude e por
lema Eis-me aqui, envia-me! Mais do que nunca essa
proposta da CNBB com esse tema Fraternidade e
Juventude vem no momento adequado, porque 2013
será o ano em que nós vamos aprovar – e eu tenho a
alegria de ser Relator – o Estatuto da Juventude.
Meus cumprimentos à felicidade da CNBB por
ter decidido que a Campanha da Fraternidade deste
ano será Fraternidade e Juventude.
O lançamento aconteceu no auditório Dom Hélder Câmara, na sede da entidade, aqui em Brasília, e
contou com a presença do Secretário-Geral da CNBB,
Dom Leonardo Steiner; do Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, Gilberto Carvalho; do Presidente Nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinícius Furtado
Coelho; e de outras autoridades.
Também estiveram presentes jovens lideranças
representativas do povo indígena, do movimento estudantil, de negros e brancos, enfim lideranças de toda a
nossa juventude, da juventude brasileira, que apresentaram aos presentes a realidade da juventude no Brasil.
O objetivo da Campanha da CNBB deste ano é
acolher os jovens no contexto de mudança de época,
propiciando, assim, caminhos para seu protagonismo
no seguimento de Jesus Cristo, na vivência eclesial e
na construção de uma sociedade fraterna, fundamentada na cultura da vida, da justiça e da paz.
Creio eu que a Campanha da Fraternidade deste ano vai, como eu dizia, ao encontro de se somar a
duas outras questões de interesse da juventude: em
julho será realizada, na cidade do Rio de Janeiro, a
Jornada Mundial da Juventude, tema que em breve,
utilizando este espaço da tribuna, abordarei, numa visão internacional.
Por outro lado, eu já alertava, no início da minha
fala, que essa campanha vem para somar-se à grande mobilização nacional que faremos neste ano para
a aprovação do Estatuto da Juventude, que tramita
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aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais, e
que está sob minha relatoria.
O Estatuto da Juventude, Srª Presidenta, estabelece diretrizes para a implementação de políticas
específicas para a população com idade entre 15 e
29 anos. Trata, entre outras coisas, da meia-entrada
para jovens em eventos culturais e esportivos e da
meia-passagem para transporte interestadual – só
dois exemplos.
O Estatuto amplia os direitos e consagra o princípio do fortalecimento da nossa juventude no exercício pleno da sua cidadania. É um sonho de toda a
juventude brasileira – de toda a juventude, e não só
dos estudantes.
Esse sonho, agora com o apoio da CNBB, com
a Campanha da Fraternidade 2013, Fraternidade e
Juventude, deixa-me convicto de que, neste ano, Câmara e Senado vão aprovar o Estatuto da Juventude.
E repito que, com orgulho, estou na relatoria.
Srª Presidenta, também quero aqui falar rapidamente, um pouquinho, da cidade onde tenho a minha
residência, embora tenha nascido em Caxias do Sul
e tenha muito orgulho também da terra onde nasci.
O Município de Canoas, no Rio Grande do Sul,
tem para mim uma marca muito especial, porque estou
lá morando há mais de 30 anos. Tenho raízes firmadas
ali de forma muito forte e vejo, com enorme alegria,
o desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento da
cidade tem sido algo que orgulha toda a nossa gente.
O Prefeito da cidade, meu amigo Jairo Jorge, tem
feito um trabalho muito sério e devotado. Jairo Jorge,
do Partido dos Trabalhadores.
O exemplo disso é o novo projeto de empreendimento da cidade, chamado de Parque Canoas de
Inovação. Esse parque, chamado de PCI, é um parque
de inovação com foco no desenvolvimento sustentável,
em que a tecnologia empresarial e a ambiental estarão em equilíbrio.
Senadora Ana Amélia, por uma questão de justiça, quero dizer que o Jairo Jorge é do Partido dos
Trabalhadores, mas a Beth Colombo é do seu Partido,
o PP, e faz também um excelente trabalho. Por isso, os
dois foram reconduzidos por mais quatro anos. Grande
Beth Colombo e grande Jairo Jorge!
Srª Presidente, quero aqui destacar que é um lugar onde as áreas verdes e as reservas naturais vão
conviver com os investimentos em pesquisa, conforme o projeto que a prefeitura apresenta. Como todos
sabem, o Rio Grande do Sul é um polo de grandes
negócios. Somos um celeiro de mão de obra qualificada, temos grandes parques industriais instalados
no Estado: parque metal-mecânico, automotivo, moveleiro, calçadista, e somos muito fortes também no
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agronegócio. Iniciei falando de Caxias, mas também
poderia lembrar, por exemplo, da uva e do vinho, enfim, poderia falar de todas as safras e do potencial da
nossa produção.
O Parque Canoas de Inovação vem na direção de
somar-se a esse crescimento, trazendo inovação total
para as empresas. Com isso, ganham os empresários
e os trabalhadores, porque teremos mais empregos.
Ele será o terceiro maior parque em área total do Brasil – 500 hectares – e terá potencial construtivo para
sediar diversas empresas de grande porte. Sua localização será privilegiada: será na Fazenda Guajuviras,
que fica bem próxima de Porto Alegre.
Tenho muito orgulho do bairro de Guajuviras, já
que ajudei na época da ocupação. Estavam lá 10 mil
moradias abandonadas, e o povo assumiu aquela parte
enorme da cidade. Que bom que esse grande parque
industrial será do lado do Guajuviras, garantindo, assim, emprego para aquela juventude.
O PCI contará com políticas de atração e fixação
de empreendimento nos setores estratégicos, programas de apoio ao desenvolvimento tecnológico e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Estima-se
que irá gerar cerca de 34.300 empregos após a sua
implementação.
Estou muito orgulhoso e satisfeito com esse projeto, que é da Prefeitura de Canoas. Creio que será
mais um grande avanço para o nosso Estado. O Parque Canoas de Inovação vem com o propósito de integrar as fortes dinâmicas econômicas e científicas
através das universidades locais e regionais em sua
concepção, proporcionando, assim, uma implantação
e consolidação de um grande empreendimento. Ele
oferecerá a promoção de negócios, de visão de tecnologia e conhecimentos e muitos, muitos empregos.
Parabéns, Município de Canoas! Parabéns, Prefeito Jairo Jorge! Parabéns, Beth Colombo! Parabéns
a toda a equipe que, com o Jairo e a Beth, coordena
aquela prefeitura: todo o secretariado, enfim, todos
os profissionais, do mais simples ao mais graduado.
Desde já, registro meus votos de total sucesso a esse
projeto belíssimo que leva a sigla de PCI.
Srª Presidenta, aproveitando meus 11 minutos,
gostaria ainda, nem que eu não conclua, de fazer um
pronunciamento sobre as diferenças na remuneração
entre homens e mulheres no Brasil.
O Brasil atravessa um período histórico de contundentes transformações, em função das quais o
Estado engessado e arcaico do passado deve ceder
lugar a um Estado dinâmico, mostrando a nova era,
a modernidade.
Não se trata de uma tarefa fácil e requer, consequentemente, iniciativas corajosas. Afinal, na maioria
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dos casos, a legislação não se antecipa às inovações
culturais introduzidas nas sociedades, deixando sempre
para depois sua adequação ao novo regime de relações.
Por isso mesmo, o ordenamento jurídico em vigor
deve adequar-se o quanto antes aos novos processos
políticos e econômicos.
Aproveito a oportunidade, portanto, para ressaltar
a relevância do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de
2011, de autoria do meu amigo e Deputado Marçal Filho, que propõe uma alteração fundamental na redação
do art. 401 da CLT. Lá, no coração do Capítulo III, do
Título III, onde a lei se ocupa da proteção do trabalho
da mulher, cria-se, então, uma multa específica para
os casos em que se considere o sexo como variável
determinante para fins de remuneração – infelizmente, como é hoje.
A mulher, em inúmeros casos, eu poderia até dizer
milhões de casos no Brasil, na mesma função, com o
mesmo tempo de casa ou de trabalho na empresa, no
comércio, seja onde for, ganha um salário menor do
que o homem. E os dados, as pesquisas, as estatísticas mostram isso. Por isso, esse projeto é importante.
Desse modo, o empregador que, porventura, vier
a remunerar de maneira discriminatória o trabalho da
mulher a menor em comparação ao do homem estará sujeito ao pagamento de multa. Constatada essa
discriminação de gênero, será aplicada à firma multa
correspondente a cinco vezes a diferença verificada
em todo o período da contratação em favor da empregada infligida, ou seja, prejudicada.
A proposta já foi aprovada na Câmara Federal,
recolhendo pareceres favoráveis em diversas comissões. No Senado, ela tramita desde dezembro de 2011
e atualmente está na CCJ aguardando relator – tenho
certeza de que o novo Presidente daquela Comissão,
Senador Vital do Rêgo, vai indicar o relator rapidamente, para que esse projeto que dá à mulher os mesmos
direitos que tem o homem seja de uma vez por todas
aprovado.
Sr. Presidente, no entanto, apesar de mais de
um ano em tramitação na Casa, o PLC não tem recebido naquela Comissão, no meu entendimento, o tratamento e a agilidade compatíveis com a relevância
da causa. Por isso, Senador Vital do Rêgo, eu gostaria
muito que V. Exª indicasse com rapidez o relator. Eu
não sou da Comissão, senão eu pediria para relatá-lo
de imediato; não sou da Comissão, mas tenho certeza
de que V. Exª vai indicar um relator que vai garantir o
bom debate, com audiência pública sobre esse tema,
se for necessário.
Srª Presidenta, quanto ao mérito da matéria,
cabe esclarecer que não resta a menor contestação.
A iniciativa é bem-vinda na medida em que se confi-

604

02976 Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

gura em uma ferramenta jurídica crucial a efetivar o
princípio da igualdade, historicamente defendido neste
País. Não custa nada recordar que a Constituição de
1988 – eu fui Constituinte – consagra, no artigo 5º, o
princípio da igualdade entre homens e mulheres, direitos e obrigações.
De fato, a despeito dos avanços ocorridos na
sociedade no Estado brasileiro, várias formas de discriminação ainda permanecem. Entre elas, os desníveis remuneratórios entre trabalhadores masculinos e
femininos em condições similares, ou seja, fazendo o
mesmo serviço. O maior ou menor grau de visibilidade
do fosso remuneratório depende, em larga medida, da
disposição da sociedade em admitir seus preconceitos contra a participação do princípio da igualdade no
mercado de trabalho.
Srª Presidenta, é conveniente antes de tudo ressaltar que o sistema de indicadores sociais publicados
pelo IBGE em 2010, com dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009, já indicava que, mesmo com maior escolaridade, as mulheres
ainda têm rendimento médio inferior ao dos homens.
Isso é uma vergonha. Não é correto. É injusto. Eu
diria até que é desonesto.
Por exemplo, em 2009, o total de mulheres ocupadas recebia cerca de 70% do rendimento médio
dos homens ocupados. Olhem esse dado, do PNAD:
por exemplo, em 2009, o total de mulheres ocupadas
recebia cerca de 70% do rendimento médio dos homens ocupados; ou seja, um prejuízo – com a mesma
função, a mesma competência, o mesmo trabalho, a
mesma produção – de 30%.
Na verdade, tal diferença é ainda maior entre os
mais escolarizados, pois as mulheres com 12 anos ou
mais de estudo recebiam, em média, 58% do rendimento dos homens com o mesmo nível de instrução;
ou seja, um prejuízo, aqui, de 42%. Nas outras faixas
da escolaridade, a razão era um pouco mais alta: 61%.
Mas, Sr. Presidente, é deplorável termos que
dizer que, entre 1999 e 2009, as disparidades pouco reduziram, mesmo com as grandes alterações no
mercado de trabalho, principalmente a partir de 2003,
com a recuperação do poder aquisitivo dos salários,
aumento do número de empregos, em particular dos
empregos formais, inclusive com a mulher ocupando
um espaço maior no mercado de trabalho, mas com
um salário menor, como que dizendo: “vamos empregar a mulher, mas pagar menos”. É quase um crime
hediondo, no meu entendimento.
O PLC em questão prevê uma multa com o objetivo de reprimir a vedação da assimetria remuneratória prevista no inciso III do art. 401 da CLT. Por isso
mesmo, a multa proposta não somente contemplará
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a atualização monetária, como também acompanhará a proporcionalidade do agravo. Mais do que isso, a
introdução do dispositivo que reverte, em favor da empregada discriminada, acentua a questão de maneira
contundente junto aos órgãos fiscalizadores e junto
aos tribunais do trabalho.
Com mais esse dispositivo legislativo em funcionamento, Sra Presidenta, o Brasil, aos poucos, vai
superando um dos mais perversos índices sociais do
mundo moderno: a desigualdade. Pelo menos desde o
primeiro governo do ex-Presidente Lula, ênfase incisiva
tem sido conferida aos problemas de desigualdade de
gênero no Brasil, compreendendo medidas concretas
e agressivas em favor de uma paridade de tratamento
nos campos econômico e social.
Não por mera coincidência, a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Ministra
Eleonora Menicucci, manifestou, no ano que passou,
sua satisfação com a mais bem sucedida posição alcançada pelo País no ranking de desigualdade de gênero
elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial.
Dizem que melhoramos, mas os números são
esses.
No ranking de 2012, o Brasil ganhou 20 posições
em decorrência dos avanços obtidos na saúde e educação para mulheres e no aumento da participação
feminina em cargos públicos.
O problema está na remuneração.
Sem dúvida, tal mudança se deve principalmente
às políticas públicas desenvolvidas no âmbito da participação econômica, do acesso à educação, do “empoderamento” político e da melhoria das condições de
saúde para as mulheres.
Naquele mesmo relatório, fomos informados de
que o Brasil passou da 82ª(octogésima segunda) para
a 62ª (sexagésima segunda) posição entre 135 países
pesquisados.
A Ministra comentou que o resultado atesta o
esforço do Governo da Presidenta Dilma, associado
ao mérito das ações iniciadas na gestão anterior pelo
Presidente Lula, para melhorar as condições de educação e o acesso das mulheres à saúde.
Apesar dos bons índices conquistados na elaboração do ranking nos campos da educação e da saúde, o mesmo relatório aponta que o Brasil teve uma
avaliação pior. Onde? Na participação econômica, na
remuneração e também na política.
No extremo, o estudo ressalva, Srª Presidenta,
que o avanço na colocação geral do País decorre sobretudo de melhorias em educação primária e no percentual de mulheres em posições ministeriais.
Aliás, no quesito relativo à ampliação da participação da mulher na política, a Ministra Eleonora Meni-
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cucci faz questão de realçar que, de 2011 para 2012,
os ministérios liderados e ocupados pelas mulheres
cresceram de 7% para 27%.
Que bom que temos uma Presidenta mulher
mostrando toda a competência da mulher brasileira!
É óbvio, por outro lado, que o fato de ter uma
mulher na Presidência da República, Dilma Rousseff,
também conta positivamente para a posição do Brasil
ter melhorado nesse retrato internacional.
Segundo o Fórum, no último ano, 61% dos países
pesquisados registraram diminuição da desigualdade
entre os gêneros, e 39% tiveram aumento.
Mas, como vimos, 60% melhorou. Em 40% houve uma melhora.
De todo modo, Srª Presidenta, entre 2006 e 2012,
a participação de países com redução da desigualdade passa para 88%. Trata-se, sem sombra de dúvida,
de um alento!
De volta ao relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, em termos comparativos, na América
Latina e no Caribe, a Nicarágua é o país com a menor
desigualdade de gêneros, na 9ª posição no ranking
global, seguida de Cuba, Barbados, Costa Rica e Bolívia. Vejam onde há a menor desigualdade de gênero: Nicarágua, Cuba, Barbados, Costa Rica e Bolívia.
Segundo os dados da pesquisa, o Brasil ocupa a 14ª
posição entre os 26 países da região pesquisados.
Diante do exposto, o Brasil segue na direção de
tornar-se a quinta maior potência econômica global,
acompanhado de um esforço incontestável para a superação de suas violentas desigualdades. A preocupação com a questão do desequilíbrio na distribuição de
riqueza e de oportunidades para a geração de renda
torna imperativa a elevação dos direitos humanos ao
mesmo patamar da economia.
Nesse sentido, Srª Presidenta, investir nos direitos
iguais entre os sexos significa assegurar condições de
vida digna para toda a população e reduzir as desigualdades sociais. Para isso, é fundamental a ampliação
da participação da mulher brasileira no processo produtivo e no mercado de bens e serviços, bem como
a melhoria na qualificação da força do trabalho e das
relações trabalhistas.
Para isso, temos de reconhecer que as empresas
exercem papel fundamental, devendo adotar postura
preventiva em relação a possíveis violações de direitos
humanos e proativa na oferta de salários simétricos
entre homens e mulheres no quadro remuneratório.
Srª Presidenta, a promoção da responsabilidade social nas organizações vem-se convertendo em
realidade inquestionável, assim como a inclusão desse tema da mulher com direitos iguais ao homem na
agenda mundial.
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Por sua vez, o Brasil já demonstra avanços no
campo social, mas, considerando-se o objetivo de se
construírem ambientes sociais saudáveis para as atividades produtivas, a velocidade da evolução do índice de igualdade entre os gêneros no trabalho é ainda
muito lenta. Precisamos avançar, avançar mais.
Por isso, justifica-se a adoção de alterações na
CLT, de sorte a adequar nosso ordenamento jurídico aos
paradigmas contemporâneos de simetria de tratamento
remuneratório entre trabalhadores de sexos distintos.
Para encerrar, Sra Presidenta, gostaria de reforçar
mais uma vez nosso interesse, nosso compromisso,
para que o PLC nº 130, de autoria do Deputado Marçal Filho, passe a tramitar de forma acelerada aqui, no
Senado da República.
Parabéns, Deputado Marçal Filho. Queremos ajudar a concretizar, o mais ligeiro possível, o seu projeto,
para combater essa situação de desigualdade e caminharmos para uma política de igualdade remuneratória
entre os gêneros no mercado de trabalho.
Sra Presidenta, em resumo, o estabelecimento
de multa para combater a diferença da remuneração
verificada entre homens e mulheres...
(Soa campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...no
Brasil é tão urgente quanto necessário, se quisermos
verdadeiramente alcançar o desenvolvimento tão sonhado; se quisermos efetivamente dizer que aqui, no
Brasil, nós temos e aplicamos, de fato, política de direitos humanos.
Não há direitos humanos com uma discriminação
na mesma atividade, no mesmo serviço, no mesmo
tempo, com a mesma produção: salário maior para o
homem e menor para a mulher. No mínimo, o salário
tem que ser igual.
Sra Presidenta, são esses os meus pronunciamentos. Fiquei dentro do meu tempo. Agradeço muito
a V. Exa.
E é bom vermos todos nós aqui, retomando o dia
a dia dos trabalhos.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Cumprimento o Senador Paulo Paim pela
abordagem em torno da Campanha da Fraternidade
e dessas questões relacionadas a direitos humanos,
envolvendo a questão de gênero.
Convido a fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB
de São Paulo.
Fique à vontade, Senador! Da esquerda ou da
direita, V. Exª estará sempre bem apresentado, muito
bem apresentado, por sinal, V. Exª que é de um Estado
tão importante como São Paulo.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Obrigado, muito obrigado, Srª Presidente
Ana Amélia, minha querida amiga. É que existe uma
disposição topográfica dos representantes do povo nas
Casas legislativas que remonta ainda aos tempos da
Revolução Francesa. Os representantes mais da direita sentavam-se à direita do plenário da convenção.
E minha localização no plenário se deve à disposição
das bancadas em razão dos Estados que representamos. A minha Bancada fica ali, ao fundo, onde fico ao
lado do Senador Suplicy e do Senador Antonio Carlos
Rodrigues. Mas minha posição ideológica está mais à
esquerda, efetivamente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem foi
o primeiro dia da Quaresma, tempo de penitência. Na
Quaresma, os penitentes se apresentavam aos bispos
e aos padres e pediam perdão pelos seus pecados.
E, para simbolizar o gesto de humildade, próprio do
penitente, de alguém que se arrepende sinceramente
dos seus pecados, eles se vestiam com tecidos rudes
e lhes era imposto um sinal com cinza em sua testa,
para lembrar que nós somos pó e que, um dia, voltaremos a ser pó. Essa prática tem uma ressonância
muito antiga no Livro de Jô, no Antigo Testamento, em
que dizia que os homens se deveriam cobrir de cinzas
quando quisessem exprimir sua dor e sua humilhação.
Muita gente acha que, pelo fato de se cobrir de cinza
e de iniciar a Quaresma, os pecados todos estão perdoados. Não é bem assim. A penitência visa mais a
salvar o pecador, mas os pecados, se persistem, precisam ser corrigidos. A Quaresma começa depois do
carnaval. E havia o tempo em que se faziam músicas
especificamente para o carnaval, algumas delas lindas, referindo-se a fantasia, ao mundo de sonho, em
que o sonho se transforma em realidade e em que a
realidade se transforma em sonho, o que acaba na
quarta-feira. É o caso de uma belíssima canção cuja
letra é de Vinícius de Moraes, que diz: “[...] pra tudo se
acabar na quarta-feira”.
Infelizmente, Srª Presidente, as coisas que nos
preocupam não se acabaram na quarta-feira. Falo
das coisas que preocupam a nós, Senadores, à nossa Bancada do PSDB e também ao povo brasileiro. E,
ao fazermos um retrospecto – não precisamos ir muito
longe para isso – dos acontecimentos políticos mais
recentes, vemos que há fatos que causam imensa preocupação e que, ao que tudo indica, vão continuar a se
repetir. É o caso, por exemplo, de um vezo voluntarista
da Presidente Dilma Rousseff que ela aplica em todos
os setores da Administração Federal, a começar pela
economia, gerando, com isso, problemas delicados de
confiança e de falta de clareza dos rumos na condução
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da política econômica, uma vez que esse voluntarismo
muitas vezes se expressa em políticas que são contraditórias entre si, mas também na área social, objeto há
pouco de discurso do Senador Paulo Paim.
A Presidente Dilma disse, no Piauí, em janeiro,
que o Governo pretendia pôr fim à pobreza extrema
ainda no início de 2014. Então, segundo a Presidente Dilma Rousseff, no início de 2014, nós não teremos mais pobreza extrema no Brasil. Já no dia 2 de
fevereiro, no Paraná, ela acelerou o calendário: não
será mais em 2014, mas no próximo mês de março.
Portanto, no mês de março, Sras. e Srs. Senadores,
não haverá mais pobreza extrema no Brasil, segundo
afirmou a Presidente Dilma Rousseff. É claro que os
jornalistas detectaram manobra decorrente do acréscimo de R$2,00 dado às pessoas que recebem o piso
que lhes dá acesso ao Bolsa Família, para escapar do
limite estatístico da extrema pobreza. Quem recebe
R$70,00 está na extrema pobreza, mas quem recebe
R$72,00 já não está mais!
É preciso alertar a Presidente – talvez, ela saiba
disto, porque é uma mulher inteligente, preparada –
para o fato de que a pobreza não se restringe apenas
à falta de dinheiro. A condição de pobreza é cercada
de uma série de percalços, de vicissitudes, de dificuldades, que vão da violência ao tráfico de drogas;
esgoto a céu aberto; ruas sem calçamento; moradias
precárias; assentamentos rurais, que, segundo expressão do próprio Ministro Gilberto Carvalho, em muitos
lugares, redundam na criação de favelas rurais; falta
de atendimento médico. É isso a pobreza! E não me
parece, Srª Presidente, que nós estejamos prontos
para, já no próximo mês, comemorarmos o fim da pobreza extrema no Brasil.
Há um rol de más notícias, se nós encararmos
com algum ceticismo essa boa notícia que nos dá a
Presidente Dilma Rousseff, de que no mês que vem
não haverá mais pobreza extrema. As más notícias estão aí. A volta da inflação foi um grande acontecimento,
desastroso, terrível, especialmente para as famílias
de baixa renda, que consomem a maior parte da sua
renda, do seu salário, do seu ganho, no consumo de
bens de primeiras necessidades, porque foi exatamente
nessa faixa de bens que se deu a alta de preços mais
acentuada. Em 12 meses, para falarmos na média, o
IPCA acumula a elevação de 6,15%. Quer dizer, quem
vai tirar o bloco da inflação da rua? Eu não sei. É um
bloco apavorante! De acordo com as perspectivas da
declaração do Presidente do Banco Central, para o
próximo semestre, a inflação continuará ainda no patamar de 6%, mas, repito, é inflação média, porque a
inflação dos bens de primeira necessidade – da comida, especialmente – é bem mais alta do que isso.
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Outra notícia ruim – este é um fato que, aparentemente, continuará a ocorrer neste ano; espero que
não, mas tudo indica que isto continuará a ocorrer –
é a anemia do Produto Interno Bruto, é o “pibinho”, a
falta de crescimento econômico, especialmente a falta
de crescimento econômico em alguns setores que são
vitais para a criação de bons empregos, para a absorção de tecnologia, para o progresso do País.
A indústria brasileira está sendo desmontada.
Foram décadas e décadas de esforço para criarmos,
no Brasil, um sistema econômico relativamente integrado, com uma base industrial forte. E ela está se desfazendo por conta de uma política econômica errada.
O desfazimento da indústria se reflete também numa
balança comercial negativa. O primeiro resultado do
ano, em janeiro, aponta o maior déficit comercial da
história, US$4 bilhões.
E a Petrobras, que foi objeto de tantos discursos,
de tantos comentários? Por onde que se analise o balanço da Petrobras em 2012, nós encontramos notícias
ruins: queda no lucro de 36% em relação a 2011, queda
na produção de 2% em relação ao ano passado, coisa
que ocorreu apenas duas vezes nos últimos 59 anos.
Agora, Srª Presidente, há um assunto da atualidade que gostaria também de abordar – sei que foi
objeto do discurso de ontem do ilustre Senador Pedro
Taques –, que é a situação que alguns setores políticos ligados ao Governo, seja dentro do Partido dos
Trabalhadores, seja dentro da base política do Governo,
pretendem criar para o Procurador-Geral da República,
Dr. Roberto Gurgel.
Ainda há pouco, no início deste modesto pronunciamento, eu dizia do carnaval, uma cerimônia
muito antiga, que vem da celebração do equinócio da
primavera, dias em que as pessoas procuram se apresentar como o contrário do que são. Exemplo típico
da sobrevivência desse conceito de carnaval são os
blocos que, na minha mocidade, desfilavam na minha
cidade, Rio Preto, são os blocos de homens vestidos
de mulheres. Creio que ainda hoje se faz isto: tomar
uma situação pelo seu contrário. Querem promover
o impeachment do Dr. Roberto Gurgel, tomando por
culpado, colocando na condição de culpado alguém
que, na sua atuação à frente do Ministério Público, foi
responsável por grandes acontecimentos, que mostraram que a atuação desse órgão, do Ministério Público,
levada a cabo com competência, com integridade, com
dedicação, sem sectarismo, sem espírito partidário, faz
um enorme bem para as instituições.
Desconheço a argumentação fática, os fatos, ou
a argumentação jurídica daqueles que alardeiam a intenção de apresentar uma denúncia formal contra o Dr.
Gurgel, para que ele seja submetido a um processo de
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destituição, conforme disposição prevista no §2º do art.
128 da Constituição. A destituição do Procurador-Geral
da República, diz a Constituição Federal, somente se
dá por iniciativa do Presidente da República – repito,
por iniciativa do Presidente da República –, deverá
ser precedida de autorização da maioria absoluta do
Senado Federal.
Ora, Srª Presidente, eu duvido, eu duvido que a
Presidente Dilma Rousseff tome a iniciativa de propor
a destituição do Procurador-Geral da República! Eu
já vi coisas as mais absurdas, as mais esquisitas no
campo da política, mas, sinceramente, não acredito
que a Srª Presidente da República possa cometer tamanho desatino, tamanha loucura! Ela não fará isso.
Ela é uma mulher de bom senso, é pessoa que, com
todas as reservas que tenho à sua atuação na Presidência, procura fazer o melhor, nem sempre pelos
meios mais adequados. Ela não faria isso, não faria
isso. E a Constituição diz: “[...] por iniciativa do Presidente da República”.
Então, que história é essa de impeachment do
Dr. Gurgel? Isso é bravata, é tentativa de intimidar a
ação não apenas do Dr. Gurgel, mas também do Ministério Público, dos membros do Ministério Público do
Brasil! Já existem iniciativas, inclusive emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados, para
tolher o poder de investigação do Ministério Público.
E nós sabemos – os fatos da história recente do País
mostram isso – que, com alguma frequência, diante
do não funcionamento adequado das instituições policiais, o Ministério Público pode e deve promover a
sua investigação.
Ouço a palavra do Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Apenas
quero me associar ao pronunciamento de V. Exª. Se é
possível ter certeza de alguma coisa hoje – até o Papa
está renunciando, não é, Senador Aloysio? –, diante
desse relativismo que nós vivemos, tenho a certeza de
que a Presidente da República, uma mulher de bem,
não vai patrocinar um descalabro desses.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ela teria de ter essa iniciativa. É o que
a Constituição diz: a iniciativa está reservada.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Ela teria
de ter essa iniciativa, perseguindo o Procurador-Geral
da República. Em determinado tempo histórico, havia,
segundo alguns, o chamado “engavetador-geral da República”. Agora, há o “acusador-geral da República”,
que está promovendo as ações e que está sendo criticado. Muito bem! Membro do Ministério Público comete
crime, sim! Senador comete crime, sim!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É claro, sabemos disso!
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Ex-presidente comete crime, sim! Na República, ninguém
está acima da lei. Todos devem obediência à lei fundamental, que é a Constituição. Eu também concordo
com V. Exª que isso não passa de mais um instrumento
de intimidação, de ameaça a membros de todo o Ministério Público do Brasil – Ministério Público Federal,
do Trabalho, Estadual –, que exerce suas atribuições.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente!
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Praticam e cometem erros, e nós temos de falar desses
erros aqui, sim.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Existem instituições para corrigir esses
erros, como, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público e a legislação do País, evidentemente.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Agora,
falar em impeachment e em crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República parece-me um
instrumento de ameaça. Dizem que não existe mula
sem cabeça. Agora, mulas com cabeça existem muitas pelo Brasil.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado pelo aparte, Senador
Pedro Taques.
O nosso Procurador-Geral da República foi recentemente designado pelo jornal Correio Braziliense
como “colecionador geral de inimigos”. Ele, realmente,
não olha cor partidária, filiação política. Eu mesmo –
quero dizer isto a V. Exª – fiquei, no início, contrariado
com o fato de ele não ter formalizado uma denúncia
contra o ex-Ministro Palocci. Depois, eu fui verificar,
pela argumentação dele inclusive perante a Comissão
de Constituição e Justiça da Casa, que a decisão dele
tinha realmente fundamento.
O Ministério Público tem funções institucionais que
são absolutamente indispensáveis na vida democrática.
Quais dessas atribuições o Dr. Gurgel teria desrespeitado? De quais delas teria descurado? Em relação a
quais delas teria exercido o seu mister com desvios
que merecessem o reparo de uma destituição, de impeachment, pela prática de crime de responsabilidade?
Ele zelou efetivamente pelo respeito dos Poderes
Públicos, promoveu as medidas necessárias à sua garantia. Ele cumpriu suas prerrogativas constitucionais:
ação civil pública, ação civil, inquérito civil, para proteger
o patrimônio público e social. Promoveu Ações de Inconstitucionalidade. Defendeu judicialmente os direitos
e interesses das populações indígenas. Enfim, cumpriu
à risca as suas determinações, as determinações que
a Constituição confere à instituição Ministério Público.
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Se houver algum ato que desabone a atuação do
Procurador-Geral da República, deve ser apurado no
rigor da lei, pois ele não está acima dela como alguns
setores da política brasileira. Por exemplo, o Partido
dos Trabalhadores pretende que haja pessoas acima
da lei, como o Presidente Lula, que foi, de alguma forma, santificado pelo PT. Ele não está acima da lei, mas
submetido aos remédios próprios previstos na legislação para que sejam apurados, com serenidade, sem
clima de histeria e de politização, eventuais desvios
que tenha cometido.
Mas quero dizer a V. Exªs que, em minha opinião
e na opinião da minha Bancada, não há nada na atuação do Dr. Roberto Gurgel, à frente do Ministério Público da União, que mereça qualquer tipo de censura
política por parte desta Casa. E minha manifestação
hoje, Srª Presidente, é também uma manifestação de
solidariedade não apenas ao Dr. Roberto Gurgel, mas
também à instituição do Ministério Público brasileiro.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Aloysio Nunes...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Um
aparte, se me permite.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro, com prazer, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Aloysio Nunes, eu vim acompanhando
boa parte de seu pronunciamento, em especial quando V. Exª, inspirado, falou do início da Quaresma e do
carnaval e lembrou a bonita música “Felicidade”, a
música de Tom Jobim e de Vinícius de Moraes, que é
parte do Orfeu do Carnaval...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exato.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...que
ambos, acredito, assistimos, tanto como peça de teatro
quanto como filme, e V. Exª lembrou, se me permite
aqui dizer:
Tristeza não tem fim
Felicidade sim
A felicidade é como a pluma
Que o vento vai levando pelo ar
Voa tão leve
Mas tem a vida breve
Precisa que haja vento sem parar
E aí V. Exª lembrou de que tudo vai acabar na
quarta-feira. E V. Exª lembrou que, para muitos, no carnaval, as coisas são assim, que a felicidade do povo
brasileiro parece que vai acabar na quarta-feira. Mas,
há também, no filme Orfeu do Carnaval, o momento
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da esperança, numa música tão bonita de Bonfá e de
outros, Manhã de Carnaval, que diz:
Manhã, tão bonita manhã
Na vida, uma nova canção
Cantando só teus olhos
Teu riso, tuas mãos
Pois há de haver um dia
Em que virás
Das cordas do meu violão
Que só teu amor procurou
Vem uma voz
Falar dos beijos perdidos
Nos lábios teus
Canta o meu coração
Alegria voltou
Tão feliz a manhã
Deste amor
Para mim essa canção, em Orfeu do Carnaval,
mostra o dia da esperança, o dia em que nós, brasileiros, poderemos estar vivendo num mundo de efetiva solidariedade, de realização, de justiça, de maior
igualdade, de maior respeito por nossas instituições,
pela lei. Acho importantes as considerações que V. Exª
faz, mas tenho a certeza de que a Presidenta Dilma
Rousseff está realizando tudo ao seu alcance para
esse dia chegar, assim como também creio ser esse
o propósito do Presidente Lula e o nosso, do Partido
dos Trabalhadores.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É fato
que, em alguns momentos, ocorreram erros, alguns dos
quais, inclusive, estão sendo objeto de procedimentos
de denúncia até do Procurador-Geral, Roberto Gurgel,
seja no que aconteceu relativamente ao Processo nº
470, denominado mensalão, ou em outros que ainda
estão por acontecer. Eu apenas gostaria de fazer este
registro porque, mesmo quando, em nosso Partido ou
em nossos Partidos, possa haver erros, é importante o
propósito de todos procurarmos corrigir e fazer, o quanto antes, que aconteça no Brasil o dia belo, previsto
em Manhã de Carnaval, tão bonita manhã. Obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador, pela lembrança de duas canções tão bonitas. Uma delas foi apenas
objeto de uma alusão de minha parte.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu queria apenas, agradecendo o aparte de V. Exª, fazer dois comentários. Primeiro, falta, da
parte do Partido dos Trabalhadores, uma penitência
pelos erros que cometeu, especialmente em relação
ao mensalão.
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O Partido dos Trabalhadores, fora manifestações
esporádicas e isoladas de alguns dos seus membros,
em nenhum momento – em nenhum momento! – veio
a público, para dizer: “Nós erramos. Essa forma de governar, essa forma de ocupar o Governo, essa forma
de tecer acordos e alianças no Congresso e fora dele
está errada. É contrária à ética, é contrária à República.” Em nenhum momento. Pelo contrário, o que se
tem hoje é uma série de manifestações que culpam a
imprensa, que procuram colocar no horizonte restrição
à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Então, sinto – e sinto imensamente,
digo a V. Exª com o coração na mão – é que falta, da
parte do PT, do Partido que V. Exª integra, que V. Exª
honra, uma penitência: ir lá, vestido com um saco de
estopa, para levar uma cruz de cinza na testa.
Segundo, agradeço a menção de V. Exª ao fato de
a atuação do Dr. Roberto Gurgel ser positiva e penso
que podemos tomar essa manifestação sua também
como manifestação de solidariedade ao Dr. Gurgel...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...diante da tentativa infame de se promover...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Aloysio...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...seu impeachment.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) –– Senador
Aloysio, já que V. Exª propôs ao Partido dos Trabalhadores fazer uma penitência, com cinza na testa e
vestindo saco de estopa, acho que nós dois teríamos
que vestir, juntos, essa carapuça.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu?!
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Nós dois.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Por quê?
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Porque o
PSDB, quando comprou no Congresso a reeleição, o
PSDB de Fernando Henrique, houve farta denúncia
de compra de Parlamentares a R$200 mil, inclusive
com entrevistas prolongadas de um certo senhor x...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Senhor x?
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – ...que descreveu fartamente como foi esse processo aqui, no
Congresso. E V. Exª tem uma qualidade inquestionável, quando propõe isso ao Partido dos Trabalhadores. Concordo que devemos, sim, fazer algum tipo de
penitência e devemos reconhecer e admitir as nossas
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falhas, mas acho que por esse aspecto nós não estamos, nenhum de nós, habilitados a apontar o dedo
para o outro com tanta ênfase, porque o PSDB tem
muita culpa pelo estado de coisas que aconteceram
e que resultaram na diminuição do Parlamento nacional, principalmente com a compra da emenda da reeleição e também com o chamado mensalão mineiro,
que antecedeu, inclusive, o mensalão do Partido dos
Trabalhadores, porque alguns dos personagens são
comuns nos dois casos, principalmente os financiadores envolvidos. Mas, se no governo do Presidente
Lula esses escândalos todos afloraram, foi também
porque houve muito mais transparência, houve muito
mais fortalecimento da Polícia Federal e houve muito
mais fortalecimento dos órgãos investigativos, o que
não ocorreu no governo do PSDB. Estamos vivendo
uma situação em que o Brasil está sendo passado
a limpo, mas se deve esse fato fundamentalmente à
transparência que foi produzida a partir do governo do
Presidente Lula, o que não houve no Governo FHC.
Eu acho, então, que essa penitência também deve ser
feita por V. Exª e pelos integrantes do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não. Não faço. Posso fazer até outras,
mas essa não.
Se V. Exª me permite, apenas para concluir, Srª
Presidente, a denúncia do mensalão não se deveu por
transparência nenhuma, mas se deveu ao Deputado
Roberto Jefferson, que era da base de sustentação
do governo do PT, do Presidente Lula. Foi o Deputado
Roberto Jefferson que denunciou tudo isso, que deu
origem depois a essa ação penal, à Ação Penal nº
470, que foi iniciada pelo Procurador-Geral anterior,
Dr. Antonio Fernando, e continuada sob a gestão do
atual Procurador.
Não houve nenhuma denúncia de mister x no
caso do mensalão. Não. Foi uma instrução criminal
muito benfeita, aliás, pela Polícia Federal e perante a
Justiça Federal neste País inteiro. Eu mesmo fui testemunha. E posso dizer a V. Exª que fui testemunha
de defesa do Ministro José Dirceu. Fui testemunha.
Fui ouvido em São Paulo como testemunha dele e do
Roberto Jefferson.
No Brasil inteiro, centenas, centenas de audiências, provas sendo produzidas, de tal maneira que,
quando o resultado foi levado ao conhecimento do
Relator do caso, o Ministro Joaquim Barbosa, a consequência foi o julgamento e a condenação, com base
em provas nos autos. Não é depoimento de mister x
sobre compra de votos, que nunca ocorreu. Nunca!
A reeleição do Presidente Fernando Henrique,
medida que considero positiva para a República e para
a democracia, a possibilidade de o eleitor reconduzir
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um prefeito, um governador, um presidente da República que, aos seus olhos, esteja cumprindo bem seu
mandato, alarga o poder de decisão do eleitor. Acho
positivo. E o que havia, naquele momento, foi uma profunda crise de hegemonia no País.
O Presidente Fernando Henrique veio com seu
governo, com o Plano Real e com as medidas que tomou, graças às quais, aliás, o Presidente Lula pôde,
também com os bons ventos da economia internacional, fazer um governo apreciado e aprovado pela população. O Presidente Fernando Henrique supriu uma
ausência, uma falta de hegemonia, um claro, um vazio
político no Brasil, que se arrastava desde o fim do regime militar. Foi por isso que ele foi eleito e reeleito,
sempre em primeiro turno. Por isso que a emenda da
reeleição teve uma maioria tão ampla, tão, tão ampla a
seu favor. Não foi uma coisa de 10 votos, de 20 votos,
não. Foi uma enxurrada de votos a favor.
Mas, seguramente, teremos ocasião, meu querido Anibal Diniz, V. Exª que é um dos bons quadros do
Partido dos Trabalhadores, a quem respeito profundamente, para discutir esse assunto.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, volto ao tema
das tentativas de amordaçamento da instituição do
Ministério Público, através da Emenda nº 37.
Entendo que existem duas instituições que sempre que desagradam os donos do poder, em qualquer
área, em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou
federal, são alvos sempre de tentativas de intimidação
ou de amordaçamento, como queiram: o Ministério Público e a imprensa. Ora, um conselho de comunicação,
ora uma emenda, como a nº 37, que tolhe o Ministério Público do poder investigativo, como bem lembrou
ontem o Senador Pedro Taques. Como sou viúva de
um procurador de Justiça do meu Estado e sou jornalista, eu preciso defender essas duas instituições até
por dever de ofício, mas não por corporativismo; por
convicção de que assim estou verbalizando também
uma aspiração e uma crença da sociedade brasileira.
Essas instituições são fundamentais para qualquer processo democrático. Existem só três países,
se não me engano, nos quais o Ministério Público
não tem essas prerrogativas, mas esses países não
podem servir como referência para comparações com
o caso brasileiro.
Então, cumprimentos a V. Exª por ratificar o que
ontem foi abordado pelo Senador Pedro Taques a respeito dessa matéria.
Convido a fazer uso da palavra o Senador Pedro
Taques, que está inscrito. Depois, falarão os Senadores
Rodrigo Rollemberg, Eduardo Suplicy e Anibal Diniz.
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Estou inscrita também, mas passo minha vez aos demais Senadores para que façam uso da palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de penetrarmos no tema que me traz a esta tribuna, eu não
posso deixar de colocar a minha colher de pau nesse
angu, como se diz no Estado de Mato Grosso.
Temos falado muito em Quaresma, em Quarta-Feira de Cinzas. Isso me fez lembrar Santo Agostinho
em Confissões, onde ele diz que nós não podemos ter
nada contra o pecador, mas contra o pecado. Agora,
o pecador precisa se redimir do pecado.
O Senador Eduardo Suplicy – e eu o estou citando para que possa usar o art. 14 do Regimento
Interno e nós possamos fazer uma interlocução aqui
nesta tarde maravilhosa de quinta-feira – disse que
erros foram cometidos. As palavras, Senador Suplicy,
são símbolos, são signos. V. Exª, como professor da
Fundação Getúlio Vargas, sabe bem disto, isso é Semiótica. Erro é o que uma criança comete quebrando
um copo, isso é um erro. Agora, o que se constatou
na Ação Penal nº 470, chamada de mensalão, foram
crimes, fatos típicos antijurídicos e culpáveis, crimes.
O Ministério Público Federal denunciou ao Procurador-Geral, alegações finais foram feitas, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte da República, entendeu
que os fatos estavam provados: foram crimes. Crimes.
Assim, Srª Presidente, eu deixo esse tema e vou
para um assunto paroquial, já que estamos falando
tanto aqui em presságios da cristandade.
Senador Suplicy, por favor.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se me
permite, Senador Pedro Taques. Sim, V. Exª observa
que o Supremo Tribunal Federal constatou que houve
crimes, que constituem certamente erros gravíssimos.
O importante é que ações dessa natureza sejam evitadas, prevenidas. Assim, com base inclusive no propósito
de evitar que o meu partido ou qualquer outro venha a
incidir novamente em ações erradas, criminosas como
essas, é que tenho proposto, e já tramita no Senado,
que toda contribuição, seja do Poder Público, seja de
pessoa física, seja de pessoa jurídica, a quaisquer partidos e candidatos passe a ser registrada em tempo
real nos sítios eletrônicos de cada partido e de cada
candidato – como, aliás, eu próprio procedi na minha
última eleição, em 2006 –, de tal maneira que, se todo
partido, inclusive o meu, passar a ter o compromisso de
nunca utilizar recursos que não sejam contabilizados
e os registrar no cotidiano, ao longo da sua vida e sobretudo durante as campanhas, quando, por exemplo,
se chegar ao dia 30 de setembro, véspera do primeiro
domingo de outubro, em que se realizam as eleições,
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cada pessoa, os meios de comunicação e cada eleitor
poderão ter consciência da natureza do financiamento
daquele partido e daquele candidato. É a proposta que
eu presentemente submeto ao Congresso Nacional, ao
nosso Senado, e que, inclusive, pretendo apresentar à
reunião da direção nacional do PT, nos dias 1o e 2 de
março próximo, em reunião que se dará em Fortaleza.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu
agradeço e ouço com alegria a fala de V. Exa, com
que concordo inteiramente, Senador Suplicy. Os fatos
foram gravíssimos, independente de partidos: PDT,
PT... A questão não é o partido, porque o partido não
comete crime. É a pessoa filiada ao partido político.
Isso pode ocorrer em qualquer partido, em qualquer
das profissões. A questão não é que a ocasião faz o
ladrão. A ocasião desperta o ladrão que existe dentro
da pessoa. Dentro da pessoa, independente de partidos políticos. O que nós não podemos, e aqui mais
uma vez louvando o direito canônico, é ficar em um
silêncio obsequioso. Nós temos que falar a respeito
do que está a ocorrer. Mas expresso a V. Exa meus
respeitos pessoais, pela sua história, e ao Partido dos
Trabalhadores, um dos grandes partidos da história da
República Federativa do Brasil.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Pedro Taques, eu só gostaria, como o
senhor respondeu ao aparte do Senador Eduardo Suplicy, de fazer uma saudação aos visitantes que hoje
estão aqui acompanhando o seu pronunciamento, com
o aparte do Senador Suplicy, e o dos demais Senadores que estão nesta sessão. Quero saudar todos os
visitantes que vieram de várias partes do Brasil para
nos acompanhar aqui no Senado. Bem-vindos!
Desculpe, Senador Pedro Taques, espero que alguém do Mato Grosso, seu Estado, esteja aqui. Então,
por favor, com a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sejam todos bem-vindos!
E agora, voltando para um assunto paroquial.
Paróquia no sentido de que está perto, Srª Presidente.
Amigos das redes sociais, Mato Grosso é mesmo
um Estado de contradições. Pobre Estado rico. É por
meio dessa reflexão que inicio a fala sobre a situação
das estradas do Estado de Mato Grosso – um assunto
bem paroquial, como estamos a ver.
Com as chuvas dos últimos dias, aquelas que já
eram precárias ficaram intransitáveis, intransponíveis,
Senador Rodrigo Rollemberg, um quadro de desgaste
e prejuízos incalculáveis. Uma realidade que tira do
mato-grossense o direito básico e ir e vir. E vai além:
em alguns Municípios – e eu citarei casos aqui – já
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falta remédio, já falta água para beber, gás de cozinha
e comida, Srªs e Srs. Senadores.
O cidadão de Porto dos Gaúchos, por exemplo,
Senador Eduardo Suplicy, o cidadão de Castanheira,
Juruena, Aripuanã, Confresa e Cotriguaçu, que acompanham este pronunciamento, entendem muito bem
do que estou a falar. O cenário é devastador: são buracos, atoleiros, caminhões tombados, pontes em péssimas condições de conservação ou debaixo d’água.
Em vários locais, não é possível nem chegar. Essas
são apenas algumas das consequências da falta de
infraestrutura de transportes em Mato Grosso, fruto da
falta de planejamento do Poder Público.
E onde está a contradição, cidadão do Estado
de Mato Grosso?
Dados divulgados pela Secretaria Estadual de
Indústria, Comércio, Minas e Energia do Estado de
Mato Grosso, por óbvio, apontam que mais uma vez a
economia do nosso Estado cresce mais do que a média do Centro-Oeste. Enquanto a Região Centro-Oeste
cresceu 22,29%, de janeiro a dezembro de 2012, Mato
Grosso cresceu 24,95%. O PIB de Mato Grosso representa, atualmente, quase 20% da economia regional.
Conforme os dados do Governo, o Produto Interno
Bruto de Mato Grosso, no exercício de 2012, foi quase quatro vezes maior do que o registrado em todo o
Território nacional. Ou seja, o PIB de Mato Grosso foi
algo próximo a 5,5%, ao passo que o País registrou
um “pibinho”, como já estão a dizer, de 1,4%. A receita do Estado passou de R$6,5 bilhões, em 2007, para
mais de R$11,5 bilhões, em 2012, conforme o próprio
balanço do Estado de Mato Grosso. Quase dobraram
os recursos estaduais. Repito: quase dobraram os recursos estaduais.
Enquanto a economia apresenta dados animadores, Srª Presidente, convivemos com casos como
o da Dona Vera Lúcia, de Confresa. Esposa de um
caminhoneiro, a Srª Vera afirmou, em reportagem de
uma TV local, que seu marido está preso há mais de
dez dias num atoleiro – há mais de dez dias preso num
atoleiro! – localizado na MT-170 entre os Municípios
de Juruena e Aripuanã. Segundo ela, falta até comida
para esses trabalhadores, que estão tentando preservar as dezenas de caminhões atolados.
As constantes chuvas e a falta de manutenção na
via resultaram no surgimento de pontos muito críticos
onde só passam carros puxados por tratores. Além de
prejuízos financeiros gerados pelo desgaste do veículo,
Srª Presidente, os motoristas reclamam do cansaço
excessivo. A situação é das piores possíveis.
As informações sobre a situação vêm dos próprios moradores, já que nem as equipes de jornalismo
conseguem ter acesso a muitas localidades.
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A Rodovia MT-100, por exemplo, também apresenta trechos intrafegáveis de Ribeirãozinho a Alto Araguaia e de Barra do Garças a Araguaína. As MT-020 e
MT-130, que cortam o Município de Paranatinga, são
outras vias que vivem situação lamentável. A revolta
da população de Paranatinga atingiu as redes sociais
e chegou às ruas. Moradores fecharam as rodovias,
Srª Presidente, como forma de protesto e alerta para
futuros bloqueios nas estradas do nosso Estado.
Assim, amigos de todo o Brasil, a situação é de
calamidade. Aliás, quatro Municípios mato-grossenses
já declararam estado de emergência pela precariedade
das estradas – quatro Municípios já declararam estado
de emergência!
A região metropolitana da capital também enfrenta problemas. Motoristas que passam pelas MT-407 e
MT-444, conhecidas como Rodovia dos Imigrantes e
Mário Andreazza, reclamam da situação das estradas
da região. As duas rodovias têm um alto fluxo de veículos que passam pela capital, Cuiabá, e Várzea Grande,
a segunda maior cidade do Estado de Mato Grosso.
De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), somente
no caso da soja, as perdas já são superiores a R$1
bilhão. O produtor acaba recebendo menos porque
aumenta o custo do frete; o transportador também recebe menos por conta desse aumento; e o consumidor
acaba pagando mais.
A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) também implora por melhorias, mas o Governo
do Estado, principalmente nas rodovias estaduais, não
tem atendido aos reclames da população. A Associação tem reclamado que o transporte de animais fica
inviabilizado, trazendo prejuízos para toda a cadeia de
produção. Os danos atingem pecuaristas, frigoríficos
e motoristas, que acumulam atrasos nas entregas.
Sra Presidente, Srs. Senadores, os prejuízos decorrentes da falta de infraestrutura nas estradas do
Estado não atingem apenas o setor produtivo e donos
de veículos. A completa falta de acesso aos Municípios, de tão grave, termina ameaçando a escola das
crianças e a saúde da população.
Em Confresa, 19 pontes caíram ou tiveram problemas com as chuvas – 19 pontes! As aulas na rede
municipal só devem ter início no final deste mês de
fevereiro, em virtude do péssimo estado de conservação das estradas da zona rural. Existem trechos que
estão praticamente intransitáveis e não permitem o
transporte de alunos para as escolas em que estudam. As estradas na região do Córrego da Onça, do
Córrego Branca de Neve, Santa Luzia e Santo Antônio
do Fontoura também estão sem condições de trânsito.
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Em algumas cidades como Cotriguaçu, conforme me narraram por e-mail os Srs. Luis Felipe Lara
de Souza e Everaldo Fialho, os remédios não chegam,
pacientes não podem ser transferidos para outros hospitais e aguardam transporte aéreo. Cotriguaçu está
há uma semana ilhada, porque todas as saídas estão
impossíveis de serem transpostas, não contando com
água engarrafada, gás de cozinha e combustível.
E o que diz o Governo do Estado de Mato Grosso
sobre tudo isso? O que diz o Governador?
Por meio de nota – nota à imprensa, aquela que
todos conhecemos, que serve para tudo, serve para
falar do carnaval, para batizado de boneca, para a vitória da Copa do Mundo, nota à imprensa que serve
para tudo –, o Governo do Estado diz que algumas
obras foram paradas por causa das chuvas. Imaginem,
as obras foram paradas por causa das chuvas, como
se nós todos não soubéssemos que neste período as
chuvas ocorrem naquela região. Mas tudo bem, é uma
nota do Governo do Estado. As obras foram paradas por
causa das chuvas. No entanto, devem ser retomadas.
O Governador Silval Barbosa determinou uma ação
imediata para a recuperação de estradas de chão em
diferentes regiões de Mato Grosso – percebam, uma
ação imediata – e elabora um plano para restauração
de aproximadamente dois mil quilómetros de rodovias
pavimentadas – que se deterioraram ao longo dos anos
por não receberem manutenção.
Segundo o anúncio oficial, foram mobilizadas as
24 patrulhas existentes no Estado e mais de 700 maquinários cedidos em comodato aos Municípios. Além
disso, o Governo doará óleo diesel às prefeituras. Tudo
para que seja feita a reparação de forma imediata.
Muito bem. Aí vem o questionamento, Senadores,
feito pela D. Vera Lúcia, da cidade de Confresa: “Na
época da chuva não dá para fazer nada porque mina
muita água. Mas, e na época da seca? “. Essa pergtunta foi feita por uma cidadã muito simples de Confresa.
Repito a pergunta: “Na época da chuva não dá para
fazer nada porque mina muita água. Mas, e na época
da seca?”. Será que faltam recursos ou planejamento?
Essa é uma pergunta que faço desta tribuna.
No ano passado, o Governo Federal anunciou
o Plano Nacional de Logística: Rodovias e Ferrovias.
O programa prevê duplicar 7.500 quilômetros de rodovias e construir 10 mil quilômetros de ferrovias, em
parceria com empresas do setor privado por meio das
famosas concessões. Para as rodovias, o total investido será R$42 bilhões, e para as ferrovias, o programa
de investimentos soma R$91 bilhões.
Governador, o dinheiro já chegou? É uma pergunta que nós todos temos que fazer. Como Senador da
República, estou na primeira linha de defesa do povo
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do Estado de Mato Grosso. Aqui de Brasília, estamos
atentos à situação e atuamos em frentes pelo desenvolvimento da logística do transporte para que não só
o modal rodoviário, mas o ferroviário e o hidroviário
também recebam atenção. Eu acompanho todos os
dias não só a liberação dos recursos, mas também
a fiscalização da aplicação desse dinheiro público,
Senadora Presidente Ana Amélia, porque nós sabemos que muitos vivem de estradas – aqueles que são
apelidados de despachantes do Orçamento da União,
estes vivem de estradas – e outros muitos morrem
nas estradas brasileiras. É o exemplo do Estado de
Mato Grosso, da famosa duplicação da rodovia que
liga Rondonópolis até Posto Gil. Há mais de 10 anos
estamos falando na duplicação dessa rodovia. Muitos
vivem dela e outros nela morrem.
Não economizo �������������������������������
iniciativas para isso. Apresentamos o projeto de lei que propõe a federalização da
rodovias estaduais. Um exemplo é o trecho próximo
ao Município de Pontes e Lacerda, na divisa de Mato
Grosso com a Bolívia, na região oeste do nosso Estado. A implantação da rodovia nos padrões federais
irá facilitar o acesso mais rápido e seguro a uma vasta
região de fronteira.
Também realizamos aqui uma audiência pública no ano passado, sobre a Ferrovia de Integração
do Centro-Oeste, um projeto inicialmente orçado em
R$4,1 bilhões. Essa ferrovia está no pacote das famosas
concessões anunciado pela Presidente da República
no dia 15 de agosto de 2012. A Valec garantiu que as
obras terão início até dezembro de 2013.
No entanto, no jornal Valor Econômico de hoje,
já existem nóticias diferentes, dando conta de que isso
será adiado. Estamos atentos aos prazos de execução
do projeto orçado em R$4,1 bilhões.
Eu ouço a Presidente falar sobre transportes e fico
pensando em Mato Grosso. Ela disse que – abro aspas
para a fala de Sua Excelência a Presidente: “Iniciamos
uma nova etapa do nosso modelo de desenvolvimento,
na qual nós vamos dar um salto de qualidade, tanto na
qualidade como na integração da logística do País”.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador
Rodrigo Rollemberg, eu fico me perguntando: o que
falta para que Mato Grosso dê esse salto de qualidade
a que Sua Excelência a Presidente faz referência? Nós
não podemos ficar só esperando os investimentos federais: eles vão chegar basicamente para as estradas
que significam troncos de vias, os principais corredores
econômicos de transporte...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
das nossas exportações para fora do Estado. Mas o
povo do meu Estado se encontra em todos os Muni-

614

02986 Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cípios. Integrar toda a nossa gente não é uma coisa
que se possa esperar só do Governo Federal. São as
rodovias estaduais que estão em jogo. É uma responsabilidade do Estado de Mato Grosso tratar das rodovias estaduais.
Eu fico pensando, Srª Presidente – e temos que
agir também –:������������������������������������
s����������������������������������
e tivemos um crescimento de receita tão significativo, mesmo descontada a inflação; se
estamos podendo bancar com recursos estaduais a
maior parte das obras da Copa do Mundo em Cuiabá,
das quais falei aqui, na semana passada; se o Estado tinha as 724 máquinas e patrulhas e o óleo diesel
que diz que vai mobilizar agora para as prefeituras; se
todas essas condições existiam antes, inclusive antes
de as chuvas que ocorrem todos os anos, então, onde
estiveram os recursos quando seria possível agir para
deixar as rodovias estaduais em condições de permitir
o acesso às nossas cidades? ���������������������
Será que nós não imaginávamos que este ano a chuva ocorreria? Será que
porque foi o ano da renúncia do Papa e isso mudaria
o aspecto climático do Estado de Mato Grosso? Por
que isso não foi feito na época da seca? E os equipamentos do tão divulgado programa Mato Grosso 100%
Equipado? Não chegaram aos Municípios? Onde se
encontram as máquinas?
Não estou falando de projetos enormes, Senador
Aloysio, de trem-bala, por exemplo, não estou falando
de um projeto de foguete para levar o homem à Lua.
Manter essas estradas é o trabalho mais básico da
conservação da infraestrutura do Estado. O cuidado
que não existiu na seca vai deixar uma conta muito
mais alta hoje, no meio das chuvas, porque vai ser
preciso refazer o que foi corroído pela chuva, por estar
em estado precário.
Para minha alegria, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Senador Pedro Taques, V. Exª é uma das vozes
mais respeitadas aqui no Senado. Eu votei em V. Exª,
com muito orgulho, na eleição recente. V. Exª se destaca sempre pelo tratamento de temas de natureza
jurídica, institucional, polêmicas políticas. Mas V. Exª
jamais se descuidou do cumprimento de um dos deveres mais importantes do Senador, que é defender
os interesses do seu Estado, do seu Mato Grosso. De
modo que o discurso que V. Exª faz hoje, apontando
as carências de infraestrutura do Estado, é mais uma
prova de que o grande Senador Pedro Taques, o grande jurista Pedro Taques, aquele que vai proporcionar
ao País, com a nossa colaboração, o novo Código Penal, não deixa de ser um Senador do seu Estado, um
Senador do Mato Grosso.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado, Senador Aloysio. Tenho certeza que
V. Exª votou em mim. Tenho certeza disso, como o
Senador Rodrigo Rollemberg, porque segundo a Folha de S.Paulo, eu tive mais votos do que aqueles que
apareceram na urna. E me parece que os votos se esvaíram, sumiram. V. Exª, eu tenho certeza que votou
em mim, como o Senador Rodrigo Rollemberg, como
a Senadora Ana Amélia. Muito obrigado pelos elogios.
Tenho certeza que isso decorre do coração chagoso
de V. Exª. V. Exª tem um coração grande, um coração
chagoso. Coração chagoso.
A nossa gente de Mato Grosso, Senador Aloysio,
está pedindo ajuda. Em Cuiabá, um furacão de obras
sem planejamento, sem cronograma, sem preocupação com o cotidiano de quem vive na cidade, como
denunciei na semana passada. No interior, a ausência completa do investimento na simples conservação
do que já existe, do patrimônio que pertence ao povo
mato-grossense.
Isso não é falta de recursos, é falta de gestão,
é falta de prioridade, é falta de planejamento, é falta
de projetos.
Conclamo e peço ao Sr. Governador que comece
a agir. Nós todos estamos aqui no Senado para ajudar.
Tenho certeza de que o Senador Maggi e o Senador
Jayme, apesar da ausência hoje, também estão juntos nesta luta. Tenho certeza disso. Faça um plano das
intervenções que vai fazer, da reabertura emergencial
das estradas que estão interrompidas, sobretudo das
obras de recuperação definitiva no período seco do ano,
porque no ano que vem, neste mesmo período, teremos
chuvas. Apesar da existência de um novo Papa, no ano
que vem, neste período, as chuvas ocorrerão da mesma forma. Um mapa dos recursos que são necessários
para resgatar os mato-grossenses do isolamento que
essas rodovias destruídas causam. Existem linhas de
recursos do chamado PAC, do famoso PAC, para pavimentação, estradas vicinais. Existem programas no
Ministério da Integração para apoiar obras em estradas estaduais importantes, mas, para ir atrás desses
recursos, aqui em Brasília, precisamos saber quais
são os pontos mais críticos, o que o Estado pode fazer
diretamente, o que pode delegar para os Municípios,
qual é a capacidade técnica de gerenciar as obras,
quantas obras poderão ser gerenciadas, fiscalizadas,
ao mesmo tempo.
Srª Presidente, quero dizer ao Sr. Governador:
essa é a sua responsabilidade. Cabe ao Governador
fazer essas opções. Um Presidente do Brasil já disse que governar é abrir estradas; outro já disse que
governar é escolher prioridades. Nós, parlamentares,
temos de levantar os problemas, buscar os recursos,
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fiscalizar para que os recursos não sejam roubados,
mas sem que o Governo Estadual faça a sua parte no
planejamento os recursos vão ficar parados aqui por
incapacidade do Estado de usá-los bem. E aí, no ano
que vem, teremos mais uma nota à imprensa, aquela famosa nota que serve para tudo, de batizado de
boneca a final de ano ou a vitória de jogos de futebol.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Pedro Taques, cumprimento V. Exª porque o que fala V. Exª compromete aquilo que o Mato
Grosso tem, como celeiro do Brasil, como mais importante: a produção agropecuária. E, não tendo logística,
encarece a produção. Mato Grosso já paga um preço
pela falta de logística eficiente e perde competitividade. São produtivos os produtores do seu Estado, mas
perdem competitividade porque da porteira para fora
é um desastre, como V. Exª muito bem relatou. Cumprimento V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal. Convido
o Senador Aloysio a assumir a Presidência, se puder,
porque também tenho que falar.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, que
preside esta sessão.
Cumprimento as Srªs e os Srs. Senadores, os
telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio
Senado. Quero dar as boas-vindas a todos os Senadores, aos servidores do Senado e aos jornalistas
que cobrem esta Casa, nesta sessão de quinta-feira
pós-carnaval.
Como Líder do Partido Socialista Brasileiro, não
poderia deixar de fazer alguns comentários nessa retomada dos trabalhos legislativos, que devem engrenar a partir da semana que vem. Tivemos a eleição do
Presidente do Senado Federal logo na nossa primeira
sessão deste ano. Devemos definir os presidentes das
comissões temáticas na próxima semana e, aí sim, dar
início a uma agenda legislativa.
É importante ressaltar, Senador Aloysio Nunes, V.
Exª que agora preside esta sessão, a responsabilidade
que o Senado tem no sentido de apreciar e votar uma
agenda de interesse nacional. Mais do que nunca, o
Brasil está com os olhos voltados sobre o Congresso
Nacional brasileiro, esperando que o Congresso Nacional, especialmente o Senado, esteja à altura da sua
responsabilidade neste momento delicado em que vive
o Brasil, em que vive a economia nacional e a economia internacional. Nesse sentido, passa a ser da maior
importância a apreciação dessa agenda legislativa.
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Eu começaria priorizando a necessidade de o
Senado, de o Congresso Nacional votar e aprovar, na
semana que vem, o Orçamento para 2013. É lamentável que tenhamos encerrado o ano de 2012 sem
cumprir essa obrigação do Senado, do Congresso de
aprovar o Orçamento para o ano vindouro, que já é o
ano de 2013. Portanto, eu diria que, antes de qualquer
coisa, nós devemos apreciar e votar o Orçamento de
2013, que já estava acordado na Comissão de Orçamento em 2012.
É muito importante que tenhamos um ambiente
de tranquilidade no Senado Federal para apreciar essa
agenda legislativa. Acrescentaria aí a apreciação do
veto dos royalties do petróleo.
Entendo que o Senado tem que buscar uma solução que seja racional a respeito da apreciação dos
vetos, problema que vem se acumulando por vários
anos de desrespeito da própria Constituição formulada pelo Congresso Nacional, que determina que o
veto tem que ser apreciado nos 30 dias seguintes à
sua vinda para o Congresso Nacional, sob pena de
obstruir a pauta.
Estamos vivendo uma situação inusitada de termos mais de 3 mil vetos que precisam ser apreciados
e uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que
esses vetos devem ser apreciados de forma cronológica. Há divergências e discordâncias normais, naturais,
em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. O
fato é que o Congresso precisa construir uma solução
política para apreciar esse tema que é um tema importante. Como é importante apreciar e aprovar uma
nova forma de rateio dos recursos do Fundo de Participação dos Estados.
Mais uma vez, o Senado deixou de cumprir uma
missão sua em função de o Supremo Tribunal Federal
ter definido que essas regras vigentes eram inconstitucionais, dando um prazo de 2 anos para que o Senado
definisse novas regras. Em 2 anos, o Senado não foi
capaz de construir essas novas regras. Foi dado o prazo
adicional até o mês de maio pelo Supremo, e é muito
importante que o Senado aprecie e vote essa questão.
Temos outro tema importante, o Projeto de Resolução nº 01, de 2013, que define a unificação das
alíquotas do ICMS, um tema importante, polêmico,
complexo, mas que deve ser debatido, apreciado, num
ambiente de tranquilidade no Senado Federal. E outras
diversas agendas, como a continuidade da reforma do
Código Penal; a apreciação da atualização do Código
de Defesa do Consumidor – tenho a honra de presidir
a Comissão Especial que trata desse tema, especialmente no que se refere à regulamentação do comércio
eletrônico, que hoje movimenta cifras bilionárias, cada
vez maiores; cresce de forma vertiginosa –; a prote-
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ção ao superendividamento, no Código de Defesa do
Consumidor – um problema que vem se agravando na
sociedade brasileira, especialmente na classe média
emergente –; a apreciação de uma decisão anunciada
da Presidenta – na minha opinião, da maior importância e que já deveríamos ter feito antes –, da desoneração completa de impostos sobre a cesta básica, da
maior importância para ampliar o poder de compra dos
trabalhadores, especialmente os trabalhadores que
ganham menos e que gastam uma parcela maior do
seu salário pagando impostos sobre a cesta básica; a
discussão da ampliação da competitividade e da produtividade da economia brasileira – uma discussão de
interesse nacional. Nós conseguimos avançar muito e
hoje temos índices de desemprego bastante reduzidos
em relação ao que tivemos no passado, mas nós não
conseguimos ampliar muito, apesar das medidas de
desoneração tributária de redução da tarifa de energia
elétrica, da redução dos juros. A nossa economia ainda
não tem a competitividade adequada e os nossos índices de produtividade são bastante baixos, o que nos
obriga também a enfrentar uma agenda de revisão da
educação brasileira como um dos grandes empecilhos
ao aumento da nossa produtividade. E temos o Plano
Nacional de Educação tramitando nesta Casa – entendemos que é uma outra agenda prioritária.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
que não falta são temas importantes para serem abordados pelo Senado neste primeiro semestre de 2013.
Mas eu não poderia deixar de falar em meu nome
pessoal e em nome da Bancada do Partido Socialista
Brasileiro, que tenho a honra de liderar neste ano de
2013, sobre tema já tratado ontem pelo Senador Pedro Taques, tratado hoje pelo Senador Aloysio Nunes,
da possibilidade – que, me parece, de uma insensatez
altamente inapropriada – de qualquer tipo de retaliação ao trabalho desenvolvido pelo Procurador-Geral
Roberto Gurgel.
Importante registrar, Senador Pedro Taques, e já o
fiz desta tribuna algumas vezes, como o Brasil avançou,
nos últimos 30 anos, na consolidação da democracia.
Muitas vezes nós nos esquecemos, mas, há pouco
mais de 30 anos, o Brasil vivia uma ditadura. E foram
avanços extraordinários que conquistamos nesse período com a consolidação da democracia, com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, da Lei da Transparência,
da Lei de Acesso à Informação, com a consolidação
das nossas instituições, e o Ministério Público Federal
e o Ministério Público nos Estados vêm cumprindo um
papel fundamental na consolidação dessa democracia,
registrando que ele é parte da ação.
Cabe ao Ministério Público, quando recebe uma
denúncia, examinar os elementos dessa denúncia e
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oferecer, formalizar ou não, na instância competente,
uma denúncia que será aceita ou não pelo Poder Judiciário. Portanto, qualquer tipo de tentativa de tolher
o trabalho da Procuradoria Geral da República, do
Ministério Público Federal e do Ministério Público dos
Estados – como disse muito bem o Senador Aloysio
Nunes, existem outras tentativas, outros projetos tramitando na Câmara com essa mesma intenção – não
encontrará apoio na Bancada do Partido Socialista
Brasileiro.
Entendo que nós não devemos buscar criar conflitos artificiais entre as instituições. Cabe ao Senado
cumprir o seu papel de elaborar leis, leis modernas,
leis que estejam sintonizadas com o sentimento do
Brasil, do aumento da competitividade, do aumento
da produtividade, cumprir o seu papel de fiscalizador,
mas entendo que não há motivo algum para se buscar construir um ambiente artificial e buscar o impeachment do Procurador-Geral da República Roberto
Gurgel. Nenhuma atitude nesse sentido terá apoio do
Partido Socialista Brasileiro.
Não posso também deixar de comentar, Senador
Pedro Taques, Senadora Ana Amélia, Senador Anibal
Diniz, Senador Aloysio Nunes e Senador Ataídes, que
nos honra aqui com a sua presença, matérias que vêm
sendo veiculadas insistentemente no jornal que dão
conta da candidatura do Governador Eduardo Campos
à Presidência da República. Quero registrar que, em
todos os momentos em que estive com o Governador
ao longo deste ano, em janeiro e fevereiro, e com dirigentes do Partido, o que tenho ouvido do Governador
Eduardo Campos é que a nossa responsabilidade, como
Partido, como dirigentes estaduais, como parlamentares federais, Deputados ou Senadores, é no sentido
de contribuir para atravessar de forma adequada este
ano difícil que será o ano de 2013, a necessidade de
estarmos todos unidos para fazer esse enfrentamento
e para que o Brasil possa sair maior ao final de 2013.
Temos inúmeros desafios, como a retomada do
crescimento econômico com qualidade, com distribuição
de renda; o controle da inflação. Portanto, não serve ao
Brasil a busca de antecipar o debate eleitoral. É claro
que é legítimo todos os partidos terem candidato à
Presidência da República. É natural que as militâncias
partidárias desejem ter candidato à Presidência da República, mas quero aqui expressar a opinião – e tenho
convicção de que não é apenas a opinião da Bancada
do PSB no Senado; é a opinião do Partido Socialista
Brasileiro – de que 2014 deve ser tratado em 2014.
A nossa responsabilidade agora é de contribuir,
com as nossas posições, com o nosso debate, para
fazer o enfrentamento dos problemas que temos em
2013, cuja superação é de interesse do Brasil.
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Ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, o senhor está falando, verbalizando e
me tranquilizando. Eu vou lhe dizer, sinceramente, que
estava preocupada, no início deste ano, exatamente
com esse processo de antecipação de um debate da
reeleição e também de uma disputa que pode ter, e
terá, sem dúvida – é bom para a democracia –, outros
candidatos. Mas isso foi provocado pela Presidente
da República. Penso que até para a governabilidade
não é prudente a antecipação de um ano de desafios
enormes que teremos, inclusive com os compromissos
que o Congresso Nacional terá de responder: Fundo
de Participação dos Estados, a questão da votação
dos vetos presidenciais, a questão dos royalties do
petróleo, todas matérias de grande complexidade. Então, antecipar esse debate sucessório não é prudente
para as necessidades brasileiras e para o governante.
Então, eu fico tranquilizada com a palavra que V. Exª
traz em nome do Governador Eduardo Campos, que
está, pelo que se vê e se depreende de suas afirmações, preocupado também com a governabilidade e
com a segurança do País. Isto é o que nós temos que
fazer agora: trabalhar muito. Os prefeitos municipais
recém assumiram e estão num desafio enorme para
acertar as contas – a Lei da Responsabilidade Fiscal,
uma grande iniciativa que foi tomada no governo de
Fernando Henrique Cardoso. E é preciso preservar a
boa governança, que se faz não com uma briga antecipada pela disputa do poder; 2014 tem que ser tratado em 2014. Cumprimentos, Senador Rodrigo Rollemberg, e cumprimentos, sobretudo, ao Governador
Eduardo Campos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Nós somos um Partido, o PSB, que sabe reconhecer todas as qualidades, as medidas positivas
tomadas pelos diversos governos. V. Exª se referiu à
responsabilidade fiscal, ao controle da inflação, à universalização do acesso à educação que tivemos no
governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Nós somos um partido que preza muito o legado do
Presidente Lula e da Presidenta Dilma. Contribuímos
para esse legado, temos a honra de ter participado do
Governo do Presidente Lula, de participar do Governo
da Presidenta Dilma, governos que ampliaram muito o
alcance dos programas sociais; que promoveram uma
redução expressiva da pobreza em nosso País; que
promoveram a distribuição de renda, a ampliação do
acesso ao ensino superior, do acesso ao ensino técnico e tecnológico.
Temos os menores índices de desemprego da
história do Brasil e reconhecemos que isso são dividen-
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dos de vários governos, de várias medidas que foram
tomadas anteriormente, que tiveram continuidade no
governo do Presidente Lula e no Governo da Presidenta Dilma e que permitiram esse ambiente que há,
hoje, no Brasil. Hoje há uma situação muito melhor do
que a que vivíamos, há muitos anos.
Agora, temos também imensos desafios. E este
é o momento de estarmos todos unidos. Inclusive, em
muitos momentos, Governo e oposição, unidos em torno do interesse nacional, para que o Brasil continue a
crescer – isso é interesse de todos –, para que o País
continue distribuindo renda.
Nós todos aqui... O PSB, o PSDB, o seu Partido,
o PP, o PMDB, o PR, o PT têm governos estaduais, sabem da importância de haver a estabilidade econômica
neste País, de se resolverem alguns problemas graves
por que passam os Estados e Municípios. Portanto, a
nossa responsabilidade é no sentido de construir um
ambiente, para que, na divergência democrática, saudável, possamos discutir os temas de interesse nacional,
reconhecendo e deixando claro que é absolutamente
legítimo que qualquer partido tenha a expectativa de
ter candidato a Presidente da República.
O que não podemos fazer é antecipar um debate
que só deve realmente acontecer no ano de 2014, que
é o ano em que haverá a eleição. Aí, sim, cada um vai
analisar o seu cenário.
Agora, é absolutamente legítimo que os partidos
construam suas agendas, que possam debater com
suas militâncias, como o faremos, com diálogos sobre
o desenvolvimento, buscando ouvir a militância de cada
Estado, dialogar para construir alternativas conjuntas
para o nosso País, a fim de contribuir com esse debate.
Portanto, neste momento, não poderia deixar de
registrar a posição da Bancada do PSB, da agenda
positiva que devemos enfrentar, do nosso posicionamento absolutamente contrário a qualquer tentativa de
intimidação do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República. Mas não devemos antecipar
qualquer debate eleitoral, pois tudo tem seu tempo,
tudo tem sua hora.
Ouço com muita alegria o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Alguns
dizem que o tempo é o senhor da razão. Ora, o Governador Eduardo Campos tem mais de 35 anos e,
ao que consta, é ficha limpa e é filiado a partido político. Portanto, Senador Rodrigo Rollemberg, não vejo
qual é a preocupação. É lógico que todos temos que
nos preocupar com as questões internacionais, com
a economia neste ano. Mas no Brasil temos que lembrar uma fala do Presidente do TSE e ex-Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto: a eleição é uma festa. Temos que valorizar a eleição, pois
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ela é um instrumento da democracia. Nos Estados
Unidos, que muitas vezes não pode ser exemplo para
nada, mas nesse caso tenho como exemplo, as eleições primárias são um instrumento em que o cidadão
estabelece um diálogo democrático com aquele que
é candidato. No Brasil, temos um fingimento geral, um
fingimento. Mas faço um presságio de bom agouro para
que o Governador seja também candidato. Precisamos
de candidatos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Pedro Taques. Quero
dizer a V. Exª que o Governador Eduardo Campos, pela
sua trajetória de parlamentar, já que foi líder do PSB
na Câmara dos Deputados, ex-Ministro da Ciência e
Tecnologia, tendo feito um excelente trabalho à frente
daquele Ministério,...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ...e hoje é o governador mais bem avaliado do
Brasil, reúne todas as condições para pleitear a candidatura à Presidência da República.
É claro que isso dependerá de vários fatores.
Essa decisão não é dele, mas depende do Partido e
de um conjunto de forças políticas. Mas o importante
a ser ressaltado é que o debate será feito no momento adequado.
O que tenho procurado expressar desta tribuna é
que temos uma agenda de interesse do País que precisa ser enfrentada coletivamente e a antecipação do
debate eleitoral não contribui para a apreciação dessa
agenda. E no que depender de nós do PSB não vamos
antecipar esse debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Srs. Senadores, eu não estava
aqui quando tomou posse o Senador Ataídes Oliveira,
que assumiu substituindo o Senador João Ribeiro, que
está licenciado. Quero cumprimentá-lo, Senador Ataídes. Desejo a V. Exª uma boa estada entre nós, uma
presença positiva, como foi da outra vez que assumiu
o mandato de Senador. É uma honra para nossa Bancada tê-lo entre nossos membros.
Eu gostaria, se V. Exª concordasse, de passar a
Presidência a V. Exª.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra, nossa ilustre e notável
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Ataídes Oliveira, do Estado do Tocantins, que
volta a esta Casa, Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta Casa, não há como deixar de mencionar
este fato que teve repercussão, com justificável razão
e motivo, da renúncia do Papa, Senador Pedro Taques.
Na verdade, o gesto de Sua Santidade,
Ao contrário do poder humano, que quem o
detém luta para nunca perdê-lo [nós sabemos
bem disso, esse poder humano nesta Casa
também] o poder na Igreja é só o de servir, o
que impõe a quem esteja no lugar de Pedro
a disponibilidade total, porque o poder não é
um bônus, mas um ônus, carregado de responsabilidade e dedicação.
Isso foi o que escreveu hoje um católico muito
conhecido da área jurídica – V. Exª já sabe quem é o
autor: Ives Gandra Martins. Eu destaquei exatamente
esse trecho do artigo publicado hoje pelo jornal Folha
de S.Paulo, porque ele se ajusta exatamente à situação
do poder político, que difere do poder religioso, embora
Sua Santidade, o Papa Bento XVI, seja a um só tempo
o pastor das almas, como líder da Igreja Católica, e
chefe de Estado do Vaticano. Penso que Sua Santidade, o Papa Bento XVI, tenha dado demonstração de
que é um desapegado em relação a esse poder. Foi
um gesto de humildade.
Entre tantas coisas que saem nas redes sociais,
algumas não podemos aproveitar, mas outras, sim, Senador Pedro Taques. E foi numa rede social, escrita por
uma pessoa conhecida, que vi uma mensagem extremamente oportuna, até porque a pessoa não é católica:
O mundo acordou com a notícia da renúncia
do Papa Bento XVI. Entendo a atitude do Papa,
sabe que o mundo mudou e novos desafios
se colocam para a Igreja Católica.
No Antigo Testamento, temos exemplo do líder
Moisés em relação a Josué. Moisés, com idade
avançada, expressou sua liderança estratégica
preparando Josué para um dia sucedê-lo. Josué tornou-se o líder que completaria a tarefa
de conduzir o povo para a Terra Prometida.
Essa bem-sucedida sucessão resultou do
exemplo e do preparo de Moisés, de sua vontade e dos dons de Josué. Moisés passou o
poder adiante, para Josué, a sua autoridade,
as suas habilidades e a unção. Ofereceu a Jo-
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sué o seu tempo, um ambiente de aprendizado, uma oportunidade de testar-se e uma forte
confiança no futuro. O sonho de Israel, entrar
na Terra Prometida, se realizou, mesmo que
ele, Moisés, pessoalmente, não tenha podido
ver a concretização desse fato.
Esta é a grandeza de um líder, como está tendo agora Bento XVI: saber a hora de parar e
dar espaço para que líderes novos ajudem a
alcançar o grande objetivo.
Isso poderia ser dito, Senador Pedro Taques,
também para a nossa área política. Por isso, ressalto e não deixo de registrar esse gesto de Bento XVI
como um gesto de exemplar abnegação: um líder que
deixa de lado a vaidade, o apego ao poder, a pompa
associada a sua posição e tudo isso que, na nossa
condição humana, pode significar muito para alguém.
Refiro-me especialmente a esse apego ao poder e à
vaidade decorrente da pompa que o poder alimenta
e que alguns tanto desejam ter ou permanecer nele.
Isso é um reconhecimento a esse gesto do Papa, em
um momento em que a própria Igreja está diante de
diversos e sérios dilemas.
É um sinal também importante para difundir, não
apenas por meio das instituições religiosas, valores humanos significativos, diferentes daqueles propagados
pelo excessivo consumismo, por aquele hedonismo
que, às vezes, nos abandona e nos deixa levar, sem
nos preocuparmos com os valores da vida, os valores essenciais, não aqueles que fazem um tênis valer
mais do que a vida de um jovem. E é exatamente esse
gesto que talvez nos traga à reflexão, Senador Pedro
Taques, desses valores e desses princípios que, às
vezes, relegamos e que, pelo excesso desse prazer,
desse hedonismo, deixamos de cultivar e de respeitar. Seriam: a própria convivência entre as pessoas, a
convivência da solidariedade, da fraternidade, do entendimento e do respeito. Isso talvez justifique também
o aumento da criminalidade, porque, quando não se
respeita a vida, a vida dos outros também vale muito
pouco, vale nada. E não há consequências para isso.
É um sinal forte, também, essa renúncia, no caso
brasileiro, porque neste ano, o Rio de Janeiro, a Cidade
Maravilhosa, estará sediando, muito adequadamente,
a Jornada Mundial da Juventude, que é a maior reunião da juventude católica do mundo, e será também o
maior evento da história da cidade do Rio de Janeiro,
maior até do que a Copa do Mundo, do que a Copa
das Confederações ou das Olimpíadas, que estão programadas para a nossa Cidade Maravilhosa, a antiga
capital do Brasil. E é exatamente esse registro que eu
faço questão de fazer, em uma alusão simbólica ao
que nós vivemos aqui na área política.
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Mas eu queria, Senador Ataídes Oliveira, o senhor que é tão dedicado às questões econômicas, fazer
algumas observações. E há pouco o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, ocupando a outra tribuna... Eu estou
aqui deste lado não por questão ideológica, Senador.
Eu acho que hoje o mundo não está dividido entre esquerda e direita, mas entre rápidos e lerdos. Sou mais
pragmática, um pouco, do que isso.
Mas, repito, eu queria também aduzir algumas
observações às que V. Exa fez.O Senador Pedro Taques
também falou bastante a respeito da questão logística
do Mato Grosso, e isso é um tema nacional. Nós tivemos o resultado da balança comercial, agora, no mês
de fevereiro, que está acumulando, lamentavelmente,
desde o início deste ano, um saldo negativo – e nós
estamos apenas no começo do ano – de US$4.776
bilhões. O Brasil continua importando muito mais que
exportando para outros países. Estamos aumentando
o perigoso desequilíbrio comercial. E isso é má notícia
para nossa economia, para as empresas brasileiras,
para os trabalhadores. Cada vez que nós importamos,
estamos ajudando a criar empregos lá fora, eliminando
vagas aqui dentro, em nosso País.
Enquanto a média das nossas importações cresceu 11,3%, até 10 de fevereiro deste ano, semana
passada, em comparação ao mesmo período do ano
passado, as exportações médias brasileiras despencaram 12,2%, na análise dos dados de 2013 e 2012,
conforme dados do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
A importação excessiva de combustíveis e lubrificantes, cereais – vejam só! – e produtos e moagem,
adubos e fertilizantes tem sido o principal responsável por esse fraco desempenho do comercial exterior
brasileiro. Só no mês passado, as importações superaram as exportações em mais de US$4 bilhões. Esse
foi o pior desempenho dos últimos 53 anos. O Senador
Aloysio falou em 59 anos, mas que sejam 53, porque
mais de 50 anos já é uma marca de preocupar qualquer brasileiro de bom senso.
De janeiro até a segunda semana de fevereiro do
ano passado, o saldo comercial do Brasil estava positivo em US$44 milhões. Hoje, o saldo negativo é mais
de US$4,700 bilhões. Isso significa menos recursos
entrando no Brasil. E isso é alarmante.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezada Senadora Ana Amélia, primeiro, gostaria de compartilhar com V. Exª as observações que fez com respeito
a Papa Bento XVI. Acho que ele tomou uma atitude
corajosa, de humildade e explicou a todos os católicos, a toda a humanidade o fato de que se encontrava
numa situação em que, dada a responsabilidade que
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tem de Chefe da Igreja, de representante de Jesus
Cristo aqui na Terra, ele não se encontrava em condição plena de saúde para bem exercer sua tarefa e,
por isso, numa das raras vezes da história, ele renunciou ao seu mandato de uma maneira que envolve
certa beleza, uma comoção, que, inclusive, foi objeto
de aplauso muito bonito por parte de todos os oito mil
fiéis que estiveram presentes na missa que rezou ontem. Ontem também, tive oportunidade de assistir à
missa de Quarta-feira de Cinzas que Dom Odilo Scherer rezou, ao lado de Dom Claudio Hummes e outros
cardeais, bispos e sacerdotes, na Catedral da Sé, em
São Paulo, enaltecendo a atitude de Bento XVI de uma
maneira muito bela. Ele também falou, conforme V. Exª
aqui há pouco mencionou, do tema da Campanha da
Fraternidade deste ano, sobretudo à juventude. Bento
XVI teria uma oportunidade fantástica de diálogo com
a juventude naquilo que será, em julho próximo, o Congresso da Juventude, previsto para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, e que vem causando enorme
expectativa. Acho que é muito importante que o tema
deste ano da Campanha da Fraternidade tenha a ver
com a juventude. Dom Odilo Scherer, ontem ainda, no
sermão, mencionou o quão importante é o fato de que
possamos todos nós, pessoas de quaisquer idades,
pais, mães, avós, professores, representantes do povo,
voltar a nossa atenção para os jovens, homens e mulheres, para que venham a ter mais oportunidades de
desenvolvimento cultural, esportivo, educacional e não
se encaminharem para a utilização de drogas e para
atos como crimes e outros desvios de procedimento.
Então, acho muito saudável e quero, aqui, apoiar as
suas palavras relativamente a esses temas tratados
na primeira parte de seu pronunciamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu lhe
agradeço muito, Senador Eduardo Suplicy, pela ajuda
e colaboração.
Quero que o Presidente inclua o aparte do Senador Suplicy, até porque repõe a lembrança do lançamento, ontem, necessário e oportuno, da Campanha
da Fraternidade, pela CNBB, focando exatamente na
juventude, a propósito desse encontro mundial, que
será realizado no Rio de Janeiro.
Penso que essa atenção aos jovens... E aí eu faço
um registro de uma figura da Igreja Católica brasileira
que mobiliza os jovens por uma forma diferente de praticar a religião católica, que é o Padre Marcelo Rossi,
que, com o seu jeito alegre e jovem, também fez, digamos, esse aggiornamento, essa atualização da Igreja,
que estava muito circunspecta. Ele, ao seu modo, pela
alegria, pela música, conseguiu arrebanhar milhões e
milhões de fiéis não só lá em São Paulo, nos templos
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que ele construiu, mas também fora. Aonde ele vai,
ele mobiliza milhares de fiéis, sobretudo a juventude.
Quando a religião consegue atrair os jovens, isso
é muito bom para o País todo, para a juventude e para
as suas famílias. E talvez esteja faltando mais amor e
união e atenção aos jovens.
Então, eu lhe agradeço muito essa referência,
porque ontem a CNBB lançou esta campanha, que é
extremamente meritória.
Eu queria então saudar todos...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sou
testemunha do procedimento do Padre Marcelo Rossi
ali, na região de Santo Amaro, em São Paulo, agora
com o novo templo, que tem atraído um número cada
vez mais crescente de pessoas. Certamente, o seu
trabalho tem tido enorme importância positiva.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria
dizer agora, já que o Senador Suplicy fez um aparte,
que esse significado, para mim, é muito relevante, Senador Aloysio, Senador Pedro, Senador Suplicy, Senador
Ataídes. É que eu era jornalista e, na agonia de João
Paulo II, eu fui indicada pela empresa de comunicação
onde eu trabalhava, no Rio Grande do Sul, para fazer
a cobertura. E fui para Roma no dia em que estava
agonizante o Papa João Paulo II, que penso teve um
grande significado pela simbologia, pela liturgia com
que encarnou o poder papal. O gesto dele de beijar
o chão de cada país visitado tinha um simbolismo de
reverência àquela terra onde ele estava chegando pela
primeira vez. E eu, desde 82, encontrei várias vezes
o Papa João Paulo II e tive, como jornalista, ter dado
para a rádio gaúcha na tarde de sábado de 2005 – foi
o ano da morte do Papa João Paulo II – em primeira
mão no Brasil essa notícia tão triste que fez chorar o
mundo inteiro. E, no dia seguinte aos funerais do Papa,
eu estava na Praça de São Pedro narrando e contando
para todos os ouvintes do Rio Grande do Sul e do Brasil que estavam ligados, conectados e lincados com a
rádio gaúcha, a tudo que estava acontecendo lá. Foi,
na minha carreira profissional, o momento de maior
significado pelo ato histórico que eu estava acompanhando naquele momento. Então, agradeço ao Senador Suplicy por esse aparte que acabou me levando
a essa lembrança, tão cara para mim e tão relevante.
Mas eu vinha comentando sobre as nossas preocupações em relação à balança comercial. Não fosse
o bom desempenho da produção agropecuária de Estados como o meu Rio Grande do Sul, do Paraná, do
Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do seu Estado de
Toncantins, do Estado de Goiás e de outros Estados em
que a produção agropecuária é importante – do Acre
do Senador Anibal Diniz –, não fosse o desempenho
dessa balança comercial da terra, a situação da nos-
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sa balança comercial estaria ainda mais complicada.
Felizmente, a eficiência e a competitividade do campo
brasileiro têm amenizado a situação do comércio com
outros países.
O resultado da balança comercial do agronegócio continua positivo e batendo recordes consecutivos: cresceu 3% em 2012, passando para US$79,4
bilhões mesmo ante as incertezas da economia internacional e sobetudo europeia, com a diminuição das
importações de produtos brasileiros por compradores
tradicionais, como a União Europeia. De acordo com
a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), novos mercados, como os países árabes e o
continente africano, passaram a comprar mais produtos agrícolas brasileiros.
Graças à soja e aos derivados desse importante
grão e também ao milho brasileiro, exportamos muito
mais produtos agrícolas que importamos.
Vale ressaltar que a escola de samba Unidos de
Vila Isabel, campeã do Carnaval deste ano do Grupo
Especial do Rio, enalteceu em pleno
Sambódromo, construído por Leonel Brizzola
– o Sambódromo foi obra de Leonel Brizzola –, na
Marquês de Sapucaí, a vida do campo, com o samba-enredo Brasil, Celeiro do Mundo. Foi uma homenagem muito merecida aos produtores rurais e a todos
aqueles que produzem alimentos. A atuação glamourosa, vamos dizer assim, dos 3.700 componentes da
escola demonstrou para a população urbana o papel
relevante e nobre do agronegócio brasileiro, responsável por gerar emprego e renda, melhorar o nosso
comércio com outros países e desenvolver também a
economia nacional. Além disso, gerar tecnologia com
os nossos pesquisadores e cientistas da Embrapa e
de outras instituições, algumas das quais sediadas no
Mato Grosso, do Senador Pedro Taques.
Esse esforço é importantíssimo, mas não é suficiente para tornar o nosso comércio forte e consolidado nos mercados internacionais. É preciso que o
som da bateria da campeoníssima Vila Isabel chegue
aos ouvidos do Governo para mostrar exatamente a
necessidade de melhorar as estradas do Mato Grosso.
Como disse há pouco o Senador Pedro Taques, o produtor não pode escoar sua produção, se não houver
estradas. Da mesma forma, as pessoas não podem ter
mobilidade urbana sem estradas em boas condições.
Ressalto o trabalho do Ministro Mendes Ribeiro
Filho, que não é do meu Partido, mas do meu Estado,
Rio Grande do Sul, Deputado Federal, e de sua equipe, notamente o esforço de mostrar aos compradores
de carne brasileira que nosso País não tem risco de
vaca louca. A renovação do status de País com Risco
Insignificante para a doença da vaca louca deve con-
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tribuir para um fim mais rápido das barreiras à carne
bovina brasileira. Para a indústria, o reconhecimento
da Organização Mundial de Saúde Animal – OIE, com
sede em Paris, prova a qualidade do sistema de defesa animal do Brasil e atesta que houve exagero nos
embargos, mas não podemos descuidar – faço um
pedido e um apelo ao Ministro Mendes Ribeiro Filho
e ao Governo brasileiro no sentido de que não faça
contenção dos recursos – da defesa sanitária animal.
Isso vai comprometer a situação e a qualidade sanitária da nossa produção.
Temos países aqui na América Latina, como o
Chile, que são exemplares no controle rigoroso dos
investimentos na área de sanidade, seja para a área
vegetal, seja animal. Nós precisamos seguir os bons
exemplos para aplicar aqui uma política de rigor com
os recursos orçamentários.
Os fiscais federais agropecuários têm alertado
o Governo sobre, exatamente, essa retenção dos recursos, e isso é prejudicial à defesa sanitária agropecuária brasileira.
O Ministro Mendes Ribeiro Filho tem feito um
esforço grande, e é preciso que a equipe econômica
do Governo, nem sempre sensível a essas demandas,
não feche a porta do cofre na hora de liberar o recurso
para a defesa sanitária animal.
Devido à confirmação, em dezembro, de um caso
não clássico que ocorreu em 2010, de um animal do
Paraná, doze países suspenderam as importações de
carne brasileira, sendo nove de todo o Brasil e apenas
dois de carne do Paraná. No caso do Chile, a barreira
atinge apenas farinha de carne e de ossos.
Reunida na semana passada em Paris, a OIE
considerou que não há risco para o rebanho nem para
consumidores dos países importadores. Mas é preciso
continuar trabalhando, porque a Rússia – informação de
hoje do Valor Econômico – diz que vai demorar ainda
muito tempo para recuperar. E, aí, corta a importação
de todos os tipos de carne. Sofrem o mercado brasileiro
e uma indústria muito especializada, que se expandiu.
Inclusive no Mato Grosso há muitas unidades, gerando
emprego e desenvolvimento, levando a agricultura. Nós
pensamos o animal, mas devemos pensar o animal
também como um exportador dos grãos, porque se
diz que o frango é o milho voando, e o porco é o milho
andando. Essas são as proteínas que vendemos, que
é o valor agregado da produção agropecuária. Por isso,
temos que valorizar essa produção.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senadora Ana Amélia, apenas para concordar com V. Exª.
Mato Grosso, hoje, possui 29 milhões de cabeças de
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gado bovino, é o maior produtor nacional e exportador
de gado bovino, e os produtores do nosso Estado estão preocupados com a possibilidade do fechamento
de alguns mercados internacionais à pecuária nacional. Queremos crer que o Ministro da Agricultura fará,
com empenho, esforços para que isso não possa se
realizar. Parabéns pela sua fala.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Pedro Taques. Estaremos juntos com V.
Exª, poderemos ir ao Ministro, renovar essa apreensão
dos produtores, porque a nossa missão, como disse
há pouco o Senador Aloysio Nunes Ferreira, é de não
cuidar apenas dos temas de interesse nacional, mas
cuidar dos interesses locais da nossa paróquia, como
o senhor gosta de dizer, da nossa paróquia. Estamos
aqui com o voto desses produtores, desses agricultores, da sociedade dos nossos Estados, para lutar e
defender os interesses legítimos de um setor relevante
para a produção nacional. É ele, aliás, o campo, que
está salvando a balança comercial brasileira.
Então, temos de trabalhar muito para aumentar
o agregar valor, que é o mais importante para a economia, e não ficar apenas exportando matéria-prima
– soja em grão, milho em grão –, mas exportar o frango, exportar o suíno, e assim sucessivamente. E produtos derivados do milho, da soja ou outros produtos
de origem animal.
Por isso, queria dizer que estamos juntos, Senador Taques, Senador Aloysio, todos os Senadores,
para irmos, se for necessário, ao Ministro renovar essa
solicitação.
Além da exportação de produtos básicos, precisamos dar mais valor agregado a produtos competitivos
e políticas que não acabem, por exemplo, com o fôlego
das micro, pequenas e médias empresas brasileiras,
hoje as mais prejudicadas com o fraco desempenho
do comércio internacional.
Recentemente, usei esta tribuna, Senador Ataídes, para fazer um alerta sobre a invasão de produtos
asiáticos no mercado brasileiro. Não sou contra; fechar
a porta, não, absolutamente, não é isso. Sou uma pessoa que defende o livre mercado. Para o consumidor
é importante ter a chance de escolher o que ele quer
pagar e o que ele quer comprar. O problema é olhar a
produção nacional e dar à produção nacional o mesmo
tratamento que você dá ao produto importado, Senador Aloysio, porque às vezes normas técnicas que são
aplicadas à produção brasileira não são as mesmas
normas para o produto que vem de fora. Isso é desleal concorrência.
O BNDES tem-se especializado em dar aporte
e suporte financeiro a um grupo pequeno de grandes
empresas, quando deveria usar o “s”, de social, para
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implementar não o sistema que V. Exª combate tanto,
o Sistema S, mas o social de apoiar as pequenas e
médias empresas; a criar políticas de desenvolvimento tecnológico: que elas possam adequar-se àquelas
exigências necessárias para a modernização, a segurança dos produtos; para que elas possam fazer isso
com condições competitivas aceitáveis. Do jeito que
está, elas estão impossibilitadas de fazer isso, porque
não têm acesso a esse crédito.
Isso seria muito importante, e tenho falado muito
nesse aspecto aqui. Recentemente, estive nesta tribuna
para fazer um alerta sobre a invasão desses produtos.
Além da invasão das mercadorias chinesas, estamos perdendo a briga comercial para concorrentes
da Coreia do Sul, da Indonésia, do Vietnã e da Tailândia. Esse comércio predatório, que está promovendo o
sufocamento e até a morte de muitas empresas brasileiras, precisa ser tratado com a atenção que merece.
Recebi muitos e-mails e comentários nas redes
sociais em favor do livre comércio, da livre concorrência.
Também sou a favor dele, mas o apoio às empresas
brasileiras é fundamental. Concordo que o Brasil precisa ter um mercado aberto e competitivo o suficiente
para enfrentar os concorrentes, mas não posso aceitar a concorrência predatória, que prejudica nossas
empresas, torna nossa balança comercial fraca e tira
a competitividade da nossa economia em diversos ramos, especialmente têxteis, calçados e até brinquedos.
Estudos internacionais, Senador Aloysio, mostram que a hora de trabalho para a produção de têxteis,
malha para confecção, custa às empresas brasileiras
US$11,24 a hora, quatro vezes mais que na China,
onde o custo da hora trabalhada para a produção do
mesmo produto é de US$2,75. Se formos somar todos
os custos de produção, uma malha brasileira para confecção custa aos empreendedores brasileiros US$0,21.
Na China, esse custo é de US$0,07, três vezes menor. É uma diferença gritante e desleal no comércio
internacional.
O setor de calçados de couro, uma indústria
muito forte no meu Estado, o Rio Grande do Sul, só
está sobrevivendo por causa da excelente qualidade,
do elevado acabamento e valor agregado e de uma
sobretaxa aplicada aos calçados esportivos, aos tênis,
de US$13,50 a cada par de calçado, tênis importado
da China. A medida está em vigor desde 2009 e é válida até 2014 por causa de denúncia da Associação
Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados) da
prática de dumping nos caso dos chineses.
No caso dos têxteis brasileiros, outra indústria
muito forte no sul do País, existem conversas entre a
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e o Governo Federal sobre a possibilidade
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de aplicação de salvaguardas. É um movimento em
favor do mercado doméstico e da competição justa,
sem prejuízo à indústria nacional. São ações que precisam ser consideradas e ampliadas em favor dos micro e pequenos negócios, os mais prejudicados pela
elevada carga tributária do Brasil e pela ausência de
infraestrutura que permita fretes mais baratos para os
empreendedores brasileiros.
Só no Rio Grande do Sul, existem mais de 600
mil micro e pequenas empresas. São mais de 6 milhões em todo o País, representando 25% do Produto
Interno Bruto nacional e 53% dos empregos formais do
Brasil, Senador Ataídes. O Governo não pode fechar
os olhos para esses empreendedores.
Eu sei das boas intenções e do esforço que a Presidente Dilma Rousseff vem fazendo nessa direção. O
que eu faço agora é mais um alerta no sentido de usar
os mecanismos e os instrumentos disponíveis na mão
do Governo, como o BNDES, para auxiliar esse setor.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou
terminando, Presidente.
Uma pesquisa recente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul apontou a elevada carga
tributária e as dificuldades de acesso ao crédito como
as maiores barreiras ao desenvolvimento das indústrias. A qualificação deficitária do profissional brasileiro também foi apontada como uma barreira. Portanto,
precisamos de políticas claras e pontuais.
A criação de um novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas certamente não resolverá um problema que pode ser resolvido com políticas de defesa
do mercado doméstico e de incentivo à inovação e ao
aumento da produtividade e da competitividade. Se
essas não forem as escolhas, o Brasil corre o risco
de ver a sua economia inundada, ainda, com produtos baratos, às vezes de má qualidade, tendo como
resultado números muito pequenos, medíocres até, da
nossa balança comercial.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes de Oliveira. PSDB
– TO) – Senadora, é sempre um privilégio enorme poder ouvi-la, com essa sabedoria que lhe é peculiar.
Eu estou muito preocupado, Senadora, com a
nossa economia.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Ataídes de Oliveira. PSDB
– TO) – V. Exª acaba de fazer um breve relato sobre a
nossa balança comercial.
Eu vejo o não crescimento deste País tão autossustentável em tudo. Eu que venho da iniciativa privada percebo o seguinte: na década de 40, em plena
ditadura, nós exportávamos mão de obra. Eu percebo
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hoje que um dos maiores gargalos da nossa economia
é a qualificação da nossa mão de obra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Hoje
estamos importando.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes de Oliveira. PSDB
– TO) – É. Nós até hoje importamos; ou seja, vendemos
o produto bruto e depois o compramos novamente. Hoje
nós estamos ainda importando essa mão de obra. E
o que mais me deixa sem entender é que o País tem
condições financeiras para qualificação dessa mão de
obra. Inclusive o Sistema S, que foi criado na década
de 40 exatamente com essa finalidade da qualificação
dessa mão de obra. Enquanto nós não tivermos uma
mão de obra qualificada, os grandes empresários não
virão investir no nosso País. Vão investir na China e
em outros países.
Outro fato muito interessante que V. Exª colocou
é o caso das pequenas e médias empresas. É sabido
por todos nós que quem gera emprego neste País não
são as grandes empresas, com todo respeito, mas são
as pequenas e médias empresas. E o Banco BNDES
teria que voltar os seus olhos para essas pequenas
e médias empresas. Acredito eu que aí nós teríamos
uma situação econômica e financeira muito superior e
não cresceríamos esse mísero 1%. Só ganhamos do
Paraguai, em 2012. É uma vergonha.
Muito obrigado, Senadora.
Com a palavra o nosso Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Ataídes, seja bem-vindo novamente ao nosso convívio! E que possa também o Senador
João recuperar inteiramente sua saúde! Estive com ele
no hospital, fiz-lhe uma visita e encontrei sua senhora.
Fiz questão de lhe transmitir os votos de plena recuperação diante desta cirurgia, que não é tão comum,
de transposição de medula. Um irmão dele resolveu
contribuir para salvar sua vida e melhorar sua saúde.
Então, estamos todos torcendo pela sua mais rápida
recuperação. E que, aqui, possa V. Exª contribuir, da
melhor maneira possível, para substituí-lo.
Mas quero também, como fez a Senadora Ana
Amélia e o Senador Paulo Paim, aqui, cumprimentar
o Papa Bento XVI pela atitude de humildade, de coragem, de transparência, ao renunciar ao seu mandato,
aos 85 anos, tendo em conta a sua própria percepção
de que não tinha a energia e a força suficiente para
levar adiante as responsabilidades de gestor da Igreja
Católica, como representante de Jesus Cristo na Terra.
E, conforme ontem transmiti a Dom Odilo Scherer e a Dom Cláudio Hummes, e o mesmo faço a Dom
Raymundo e aos cinco cardeais brasileiros que participarão do Conclave de cardeais do mundo inteiro que
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vão escolher o novo Papa, que possam estar todos
iluminados por Deus, com toda a energia positiva, para
a escolha de um Papa que, realmente, possa dar uma
contribuição notável a todo o povo católico, à Igreja Católica e à humanidade, ainda mais nestes momentos
em que todos nós torcemos para que, efetivamente,
possa haver os passos necessários para a verdadeira
paz no mundo. Como nos dizia João Paulo II, a paz no
mundo acontecerá na medida em que houver efetiva
realização de justiça entre todas as nações, entre todos os povos e dentro de cada país.
Que a Coreia do Norte, que preocupou todas as
nações ao organizar uma nova experiência nuclear,
Israel, o Irã, os países árabes e todos os países no
Oriente Médio possam contribuir para que possamos
ter paz na Ásia, no Oriente Médio, na Europa.
Que bom que, na Europa, desde que terminou
a 2ª Guerra Mundial, com o desenvolvimento, primeiro, do Mercado Comum Europeu e, depois, da União
Europeia, não mais houve guerras entre as nações
poderosas, como o Reino Unido, a Alemanha, a Itália,
a França e os países que compõem o bloco Benelux,
que conseguiram ter um convívio muito positivo de congraçamento e de união! A experiência dos últimos 50
anos da União Europeia, com vistas ao entendimento
e à realização da paz, é um exemplo para todos nós.
Inclusive, por essa razão, o Prêmio Nobel da Paz mais
recente foi concedido exatamente à União Europeia.
Que possa o próximo Papa, que substituirá Bento
XVI, contribuir muito para a realização de efetiva paz.
Para isso, é preciso que os instrumentos de política
econômica, de política social e de entendimento entre todas as nações do mundo venham, efetivamente,
colaborar para a realização de efetiva paz.
Eu quero também cumprimentar a Igreja Católica
e a CNBB pela Campanha da Fraternidade de 2013,
“Fraternidade e Juventude”, sob o lema “Eis-me aqui,
envia-me” (Is 6,8).
Ontem, na Catedral de São Paulo, recebi o manual da Campanha da Fraternidade de uma jovem que
o recebeu de Dom Odilo Scherer, a qual fez questão
de dá-lo a mim, para que eu aqui pudesse registrá-lo:
A Igreja, [...], tem os olhos fitos na cruz, donde emana a comunicação do amor de Deus
por nós, na entrega de Jesus Cristo, para que
Nele tenhamos a vida [...].
Este gesto do Senhor é redentor, pois Ele vence
todos os males e mortes que nos afligem, nos
salva e descortina para nós um horizonte de
esperança expresso no rosto da jovem [desta
jovem que está no cartaz da Campanha da
Fraternidade].
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A cruz convida à fraternidade entre todos os
povos, raças e nações, representados pelas
diferentes cores e linhas que a percorrem. As
tags, vistas no alto do cartaz, acenam para a
comunicação rápida, a circulação de informações e as novas ambiências para encontros,
as quais devem ser perpassadas pela mensagem libertadora da cruz e contribuir para
o projeto de uma sociedade justa e solidária,
segundo o Reino.
A Igreja com essa Campanha, cujo tema é
“Fraternidade e Juventude”, chama a atenção
para os desafios dos jovens na edificação do
projeto de Deus, dentro do contexto de mudança de época. É um período marcado pela
instabilidade dos critérios de compreensão e
dos valores (DGAE, n.20), pelas novas possibilidades de interação e desigualdade de
oportunidades, com forte reflexo na vida dos
jovens, quer das cidades, quer do campo.
A jovem, de braços abertos em forma de cruz,
representa os que são transformados pela
jovialidade comunicada pela ressurreição de
Jesus, a boa nova por excelência, que nos fortalece. É com esse vigor que a jovem responde
ao chamado de Deus, repetindo as palavras do
profeta Isaías: “Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6,8)
Dom Scherer, ontem, falou-nos de como é importante que todos nós, as pessoas que são avós, pais,
mães, professores, parlamentares, pessoas nas mais
diversas profissões e responsabilidades, tenhamos,
todos, atenção para sempre dialogar com os jovens
em todo o Brasil e, sobretudo, para os estimular a
não seguir o caminho do uso das drogas, não seguir
o caminho de desvios de comportamento, como o da
criminalidade, da criminalidade violenta, dos roubos,
dos assaltos, que possam todos ser chamados para
as ações positivas e, sobretudo, as ações solidárias
de fraternidade e de realização de justiça.
Quero, a propósito, dar uma boa nova.
Prezado Senador Anibal Diniz, V. Exª sabe que
tenho tanto propugnado para que o Brasil, em breve,
possa colocar em prática a Lei nº 10.835, de 2004, que
institui a Renda Básica de Cidadania.
Eis que, como Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, José Augusto Guarnieri Pereira resolveu acelerar
o processo no Município de Santo Antônio do Pinhal,
com sete mil habitantes. Apresentado o projeto, que
foi aprovado pelos nove vereadores, e tendo em conta que o novo Prefeito, Clodomiro Júnior, que era seu
Secretário de Negócios Jurídicos, quer levar adiante
a proposta, para estimular, para, inclusive, criar mais
recursos para o primeiro Fundo Municipal da Renda
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Básica de Cidadania, a boa nova é a seguinte: no
próximo dia 16 de março, sábado, do início da tarde
até a noite, se realizará ali um festival, um show em
benefício do Fundo Municipal da Renda Básica de Cidadania. Já confirmaram presença, diante do convite
que realizei, com toda a disposição e entusiasmo, os
Racionais MC’s, sob a liderança de Mano Brown, os
Brothers of Brazil, Supla e João Suplicy, o Chambinho
do Acordeon, ator que fez o papel de Luiz Gonzaga,
que também resolveu prestigiar, além de alguns artistas
com quem tenho dialogado. Será algo muito especial
que se realizará ali. Outras pessoas serão convidadas
para o dia 16 de março.
Prezado Presidente Anibal Diniz, nosso representante como Senador do Acre e do Partido dos Trabalhadores, quero dar uma informação importante. Inclusive,
acabo de ter um diálogo com o Presidente Nacional do
Partido dos Trabalhadores, o Presidente Rui Falcão,
assim como ontem conversei com o Presidente Lula,
com quem terei um diálogo de mais profundidade ainda, pois ontem foi só por telefone, para informar que,
na sexta-feira da semana passada, eu recebi um telefonema da ex-Ministra do Meio Ambiente e ex-colega
minha aqui no Senado, a Senadora Marina Silva, que
me formulou um convite para que eu esteja presente,
neste próximo sábado, aqui em Brasília, na reunião
que vai acontecer desse movimento por uma nova
forma de se fazer política, que tem o nome de Rede.
A Senadora Marina disse que se trata de uma
reunião para decidir ou não – não é uma decisão inteiramente firmada – se vai se formar um novo partido. Ela fez o convite a mim consciente de que minha
decisão de estar no Partido dos Trabalhadores... Conforme expliquei ao Presidente Lula, ao Presidente Nacional do PT e quero transmitir ao Presidente Anibal
Diniz, como representante de nossa Bancada de doze
Senadores, eu vejo meu ingresso no Partido dos Trabalhadores como uma decisão de vida. Ademais, eu
também defendo a fidelidade partidária até o final de
meu mandato. Não cogitaria, de forma alguma, mudar
de partido político, como um compromisso de princípio.
Ademais, eu quero informar a todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores... Ainda ontem,
também fiz uma visita ao Prefeito Fernando Haddad,
que teve todo o meu empenho para que se elegesse
e fosse bem sucedido na eleição em São Paulo, presentes também o Secretário João Antônio e o Secretário Antonio Donato, que é o Presidente Municipal do
Partido dos Trabalhadores, atualmente em licença, e
transmiti a eles a minha disposição de continuar a ser
Senador pelo Partido dos Trabalhadores e pedi para
estar presente o Presidente Nacional do PT, Rui Falcão, que acaba de transmitir-me e confirmar o convite
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para que eu esteja, dia 20 de fevereiro próximo, na
comemoração dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, que se realizará em São Paulo, com a presença da Presidenta Dilma Rousseff e do ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Eu confirmei que estarei lá.
Eu também devo estar – fui convidado –, nos dias 28
de fevereiro e 1º e 2 de março, presente na reunião do
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que
se realizará em Fortaleza, ocasião em que eu quero
transmitir a minha disposição de participar da próxima
eleição, em 2014, como candidato ao Senado. Mas
admito, de pronto, que eu gostaria que essa oportunidade fosse aberta a quaisquer outros valores. E são
muitos. Vejo mais de 15 possíveis valores de excepcional qualidade no Partido dos Trabalhadores, que
poderiam, legitimamente, também comigo disputar.
Então, que possa haver debates e prévia. Eu gostaria
que isso fosse aberto.
Inclusive, se for o caso de abrirmos a possibilidade de termos candidato ao Senado, na nossa coligação, de outros partidos, a minha proposta é que
possam candidatos de outros partidos disputar comigo, ou seja, valores como Gabriel Chalita, do PMDB,
ou valores do PCdoB, como Netinho de Paula e Aldo
Rebelo, ou valores do Partido Socialista Brasileiro,
como uma pessoa de tamanha afinidade comigo ao
longo de nossa história comum, que é Luiza Erundina;
ou valores como Paulinho da Força Sindical, do PDT,
ou valores do PSD, como o ex-Prefeito Gilberto Kassab. Então, façamos uma prévia aberta a todos esses
valores e aos mais de 15 potenciais candidatos do
Partido dos Trabalhadores, como Rui Falcão, Edinho
Silva, Ricardo Berzoini, Aloizio Mercadante, Alexandre
Padilha, o Ministro José Eduardo Martins Cardozo, ex-Prefeitos, como Emílio de Souza, ou o Prefeito atual,
Luiz Marinho – a Senadora Marta Suplicy tem mais
seis anos de mandato e, então, não seria o caso agora.
Haveria tantos valores tão positivos de pessoas que
podem ser excelentes Senadores ou Senadoras: O ex-Prefeito Elói Pietá, a Janete Pietá, e tantos outros. Eu
não vou ser exaustivo, mas eu gostaria que houvesse
a oportunidade de uma escolha a mais democrática
possível. Então, que se realize um sistema de debates
entre nós, potenciais candidatos, pré-candidatos, e daí
uma prévia. Sugiro que possam votar todos os filiados
de nossos respectivos partidos e também o povo, todos os interessados que queiram dizer “eu estou de
acordo com os propósitos dessa coligação” e, quem
sabe, possam pagar R$1,00 ou R$2,00 para cobrir as
despesas da prévia,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... a exemplo do que fez o Partido Socialista francês.
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Na última eleição para a presidência, ele tinha 5 pré-candidatos, 200 mil filiados, e abriu a possibilidade a
todos os eleitores interessados que assinaram “eu estou
de acordo com os propósitos do programa do Partido
Socialista francês e de liberdade, igualdade, fraternidade” e que pagaram €1,00 de votar. Nada menos que
2.7 milhões de pessoas, muito mais que os 200 mil
filiados, eleitores franceses votaram no primeiro turno
para 5 pré-candidatos à presidência. Venceram, em
primeiro lugar, M. Hollande e Mme. Aubry; foram para
o segundo turno, depois de um debate, pelos meios
de comunicação da França, com 5 milhões de telespectadores, registrados pela imprensa francesa. Daí
foram, no domingo próximo, às eleições. Três milhões
de eleitores franceses votaram naquelas condições,
M. Hollande venceu. Os quatro outros, Mme. Aubry e
os outros três o apoiaram. Ao terminar o procedimento, ele já estava à frente nas pesquisas de opinião. No
primeiro semestre do ano, nas eleições para valer, ele
venceu o presidente Sarkozy. Então, foi um processo
muito democrático. Presidente Anibal Diniz, eu gostaria
que nós caminhássemos nesta direção.
Mas, eu, se me permite mais alguns minutos,
Senador Aníbal Diniz, depois posso ser tão generoso
com V. Exª como poderá ser comigo.
Gostaria, ainda, de aqui registrar um pronunciamento sobre o fim das férias de sessenta dias para
juízes, pois, de acordo com notícia veiculada nesta
quarta-feira, 13 de fevereiro, pelo Jornal O Globo e
demais órgãos de imprensa, como a Folha, hoje, o
Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo
Tribunal Federal, decidiu criar uma comissão especial
para revisar e mandar para o Congresso um projeto
de lei para acabar com as férias de sessenta dias para
juízes, privilégio concedido aos magistrados durante a
ditadura militar. Ainda de acordo com o jornal, “cresce dentro das cúpulas do Judiciário e do Executivo
um movimento para pôr fim ao mais longo período
de ócio remunerado a profissionais bancados com
dinheiro público.”
Em 2007, apresentei o Projeto de Lei do Senado
n° 374, visando alterar o art. 66 da Complementar n°
35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional. Ou seja, a referida proposição dispõe que os juízes e membros dos
tribunais terão direito a férias de trinta dias por ano,
contínuos, sendo vedado o seu fracionamento, salvo
acúmulo por necessidade de serviço e pelo máximo
de dois anos.
Na mesma ocasião, também dei entrada ao Projeto de Lei n° 375 para alterar o art.220 da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe
sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Mi-
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nistério Público da União. Essa proposição estabelece
que os membros do Ministério Público terão direito a
férias de trinta dias por ano, contínuos, sendo vedado
o seu fracionamento, salvo acúmulo por necessidade
de serviço e pelo máximo de dois anos.
Apresentei tais proposições porque considero
não ter sentido manter, para juízes e procuradores,
um período anual de ócio remunerado pelos cofres
públicos de mais de noventa dias. Ou seja, se somarmos o recesso de fim de ano e os feriados estaduais
e municipais, magistrados e procuradores dispõem de
mais de três meses de folga por ano, em detrimento
de todas as demais categorias profissionais do Brasil.
A Ministra Eliana Calmon, Vice-Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, declarou não ver motivos para tratamento especial a juízes. Aliás, para ela,
a reforma da Lei Orgânica da Magistratura, Loman, já
deveria ter sido atualizada. Nas palavras da magistrada,
abre aspas, “sou contra, porque acho que o juiz é um
profissional como outro qualquer. Acho que nós não
podemos ter privilégios. Como é que um juiz vai julgar
os outros se ele tem uma vida diferente?”, fecha aspas.
Aproveitando os ventos favoráveis, creio estar
na hora de o Senado da República se debruçar sobre
esse assunto. As férias de sessenta dias, disse anteriormente, foram estabelecidas em 1979, em pleno regime
militar, e acredito que as condições daquela época não
mais existem. Além do que vemos – inúmeros juízes
vendendo férias –, essa atitude está a demonstrar que
eles não precisam de férias de 60 dias.
Fica, na sociedade brasileira, a percepção de
que esse longo período de ócio é mais um fator responsável pelo atraso no andamento de processos que
afetam a vida de todos. Não podemos esquecer que
importantes decisões, públicas e privadas, dependem
da finalização de inúmeros processos.
Parabenizo o Presidente Joaquim Barbosa pela
iniciativa de querer aprovar a modernização da Loman
este ano. Sei que terá de vencer muitos obstáculos
internos. A reação corporativa à derrubada de privilégios é sempre forte, mas creio que o momento é esse.
Aproveito para conclamar os membros desta Casa
a analisar os Projetos de Lei nºs 374 e 375, de 2007,
que estão em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), e peço a gentileza de
transcrever os projetos aqui referidos, Sr. Presidente.
Apenas quero complementar uma informação
relativa à proposta que eu fiz de prévia para a candidatura ao Senado no Estado de São Paulo em 2014.
Há uma pessoa que, se por ventura se candidatar, eu vou abrir mão da minha candidatura, Presidente
Anibal Diniz. Inclusive, no diálogo que mantive ontem
por telefone com ele, eu disse ao Presidente Luiz Iná-
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cio Lula da Silva. Por uma questão de respeito por
ele, por seus oito anos de Presidente da República e
pelo fato de que, eu próprio, em 2002, em 17 de março, quando, pela primeira vez na história dos partidos
políticos do Brasil, todos filiados ao Partido foram convidados a participar de uma prévia para a escolha do
candidato a Presidência – 172 mil compareceram, e
o Presidente Lula, que, então, já tinha disputado três
vezes, teve 84,4% dos votos e eu 15,6% –, de pronto,
quando veio o resultado, eu disse que ia apoiá-lo com
toda minha energia. E assim eu fiz até o fechamento
das urnas no primeiro turno e, depois, fui votar também no segundo turno.
Então, eu quero dizer que, neste caso, não veria razão para realizar uma disputa com o Presidente
Lula. Neste caso, se ele quiser ser candidato ao Senado, ótimo. Então, aí, eu não vou disputar. Mas com
os demais que eu mencionei, sejam companheiros e
companheiras do PT ou de partidos coligados, eu acho
justo que, tendo até eu sido escolhido, em 2012, pela
Congresso em Foco, por todos os internautas, melhor
Senador do ano, eu possa, pelo menos, dizer ao meu
partido e aos partidos coligados que façamos uma prévia depois de um debate. Mas, no caso do Presidente
Lula, aí sim, eu abro mão – já disputei com ele uma
vez –, pelo respeito que tenho por ele.
E ele até disse, quando perguntado recentemente “Que tal ser candidato ao Senado?”, ele mencionou
“Olha, o ex-Senador Darcy Ribeiro mencionou que
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entrar no Senado é como entrar no céu, no paraíso.”
Então, o Senador Anibal Diniz já experimentou como é
o paraíso. Aqui, essa arquitetura maravilhosa de Oscar
Niemeyer nos faz lembrar o céu mesmo.
Então, esse é um sinal, até porque, nos inúmeros
diálogos que eu tive ao longo de meu tempo, desde
1991, no Senado, eu sempre observei que o Presidente Lula, muitas vezes, acompanha os nossos debates
e as sessões do Senado e, muito mais pelos diálogos
que ele teve comigo e com colegas, ele acompanha
mais o Senado do que a Câmara dos Deputados. Então, muitas vezes, nos dizendo: “Ah, imaginem, aqueles Senadores fizeram críticas a tais ministros, a mim
próprio, vocês tinham que defender melhor etc.”
Então, como eu percebo que ele acompanhou
com grande interesse os trabalhos do Senado, quem
sabe ele tenha a vontade de aqui estar presente como
Senador. Nesse caso, eu aqui já informo a todos que
eu abro mão em favor dele. Mas, nos demais casos,
eu gostaria de ter a oportunidade de compartilhar com
todos o direito de ser novamente Senador, se a minha
saúde continuar tão boa quanto eu estou tão hoje aqui
bem de saúde.
Muito obrigado, Presidente Anibal Diniz.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Suplicy.
É uma alegria para nós saber dessa sua deferência especial ao nosso Presidente de Honra do Partido
dos Trabalhadores, o ex-Presidente Lula.
Agora, eu o convido a ocupar aqui a Presidência
da Mesa, para que eu possa fazer um pronunciamento.
O Sr. Anibal Diniz 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 Anibal Diniz, do Partido dos Trabalhadores do Acre, pelo tempo regimental.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Eduardo Suplicy, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu começo
este pronunciamento fazendo um rápido registro, um
lamentável registro de uma denúncia que está sendo
veiculada em todos os sites e jornais do Acre a respeito de agressões e violações aos direitos humanos de
presos brasileiros que se encontram no presídio Villa
Busch, no departamento de Pando, na Bolívia.
Essa denúncia foi feita, houve um tumulto nesse
presídio, no dia 13 de fevereiro último, e dele resultaram cinco pessoas muito feridas e uma delas morta,
todas brasileiras. E a denúncia dá conta, a partir de
familiares, a partir dos relatos obtidos junto às vítimas,
de que não houve uma intervenção correta da polícia
boliviana, em que pese tenha havido um tumulto e uma
confusão generalizada entre presos, mas não houve
uma intervenção da polícia com equilíbrio, com justeza
no sentido de evitar que o mal acontecesse.
Dessa maneira, já estou preparando um pedido
de esclarecimento, através de um requerimento de informação junto ao Ministério das Relações Exteriores
e junto à Embaixada do Brasil em La Paz, para que
todos os esclarecimentos necessários sejam feitos.
Falei há pouco com o Governador Tião Viana, que
também está bastante preocupado com essa situação
e acha que o caminho é realmente buscarmos junto às
autoridades diplomáticas as informações que se fazem
necessárias. O mesmo também já está acontecendo
com a intervenção do Secretário de Justiça e Direitos
Humanos, do Governo do Acre, o ex-Deputado Nilson
Mourão, que está acompanhando pessoalmente também essa situação, já fez contato com o Embaixador
do Brasil em La Paz, o Sr. Marcel Fortuna Biato, que
também se prontificou a mandar uma nota técnica
com todas as providências que estão sendo tomadas.
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A informação oficial encaminhada pelo Ministério
das Relações Exteriores, através do Ministro Carlos
Eduardo de Ribas Guedes, do Departamento de Assuntos Federais do Itamaraty, dá conta de que houve,
sim, uma rebelião no presídio, que se tratou de uma
briga generalizada entre presos e os guardas e que,
por uma fatalidade, um preso brasileiro veio a falecer.
Ele diz, na sua nota, que não existe nada de concreto que possa confirmar a discriminação de quem
quer que seja contra presos brasileiros pelo fato de
simplesmente serem brasileiros e estarem detidos em
presídio boliviano.
Os consulados e a embaixada brasileira monitoram permanentemente a situação dos brasileiros
presos na Bolívia prestando toda assistência jurídica
que se fizer necessária principalmente em caso de
maus-tratos. Então, o que a gente quer fazer é reforçar esse pedido de esclarecimento junto ao Ministério das Relações Exteriores, como, aliás, já fez hoje
a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, através
de uma proposição do Deputado Moisés Diniz, que é
Vice-Presidente da Assembleia. Ele apresentou um
requerimento de esclarecimentos e de providências
das autoridades brasileiras em relação a essas ocorrências no presídio Villa Busch no departamento de
Pando na Bolívia. Esse requerimento proposto pelo
Deputado Moisés Diniz foi aprovado por unanimidade
hoje pela manhã na sessão da Assembleia Legislativa
e propõe a tomada de providências com relação aos
supostos maus-tratos sofridos por presos brasileiros
no presídio boliviano.
O requerimento está sendo encaminhado ao
Ministério das Relações Exteriores com cópias para
o Presidente do Senado Federal e para o Presidente
da Câmara Federal porque é preciso que sejam tomadas providências urgentes, e, para tanto, é necessário
a união de forças. É preciso que unamos forças para
que providências sejam tomadas. Diz, em aspas, o
Deputado Moisés Diniz: “Não podemos mais aceitar
que sejam cometidos atos de violência e de violação
dos direitos humanos de brasileiros que se encontram
presos na Bolívia”.
Então, fica feito esse registro. Nós precisamos
desses esclarecimentos por uma questão de justiça e
também uma resposta às famílias dessas vítimas, que
são acrianas, que foram maltratadas e tiveram seus
direitos humanos violados durante uma rebelião que
aconteceu no Presídio Villa Busch, no departamento
de Pando, na Bolívia.
É importante que essas providências sejam tomadas e fica aqui o nosso registro. Vamos continuar em
contato com as autoridades diplomáticas brasileiras e
a Embaixada do Brasil em La Paz, para que tenhamos
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devidamente assegurado o direito dos brasileiros que
estão detidos em presídio boliviano.
Mas, Sr. Presidente, Senador Suplicy, o que me
trouxe hoje à tribuna foi dar continuidade a uma agenda que está acontecendo.
A partir da próxima semana, nós teremos, no dia
20, o ato inicial do Partido dos Trabalhadores para iniciar
as comemorações dos dez anos do legado do governo
democrático e popular do Brasil, tendo à frente o Presidente Lula, durante oito anos, e agora a Presidenta
Dilma, que está já entrando no terceiro ano.
Quero dizer que já fiz um pronunciamento aqui,
ontem, iniciando essa discussão, mas que pretendo
aprofundar esse debate sempre que possível, me somando aos demais integrantes da bancada do Partido
dos Trabalhadores e outros Senadores e Deputados
que compõem a aliança em defesa desse projeto que
está dando certo para o Brasil.
Mas, infelizmente, nós vivemos uma dicotomia,
porque ao mesmo tempo em que temos um governo
extremamente bem avaliado pela opinião pública – os
índices de aprovação da Presidenta Dilma são recordes; o Presidente Lula já estava muito bem avaliado
e a Presidenta Dilma está melhor avaliada ainda –, a
opinião publicada mostra o Brasil como se ele estivesse no caminho errado.
E aí precisamos colocar alguns pontos para não
ficar essa dúvida no ar.
O ambiente político no Brasil vem se tornando
crescentemente tenso e radicalizado. Sobram insultos
e preconceitos, mas faltam a tolerância e o bom senso
que asseguram a civilidade. Sobra o desrespeito, mas
falta o diálogo que fundamenta a democracia. Sobra
o diagnóstico apressado, porém falta a análise racional que pode iluminar os caminhos e as alternativas.
Sobram versões e distorções, mas falta a concretude
dos fatos que têm de balizar toda atividade humana.
Há, sobretudo, um ódio que assusta; um ódio
dirigido obcecadamente contra o Partido dos Trabalhadores e seus aliados e, principalmente, contra o
nosso líder maior, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que
conseguiu conquistar o coração dos brasileiros tanto
na sua militância sindical, na construção do Partido dos
Trabalhadores, mas, principalmente, com a experiência
exitosa que teve à frente da Presidência da República.
Com efeito, na mídia conservadora, em setores obscuros das redes sociais e até mesmo aqui no
Congresso, a gente tem pronunciamentos por vezes
bastante preconceituosos em relação ao Presidente Lula. Nós vemos cada vez mais as manifestações
muito desenvoltas de ódio espesso, robusto, que vem
corroendo as entranhas da nossa jovem democracia.
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É um ódio que, acima de tudo, ofusca a verdade e impede um autêntico debate democrático.
Os retratos que são pintados pela mídia tradicional sobre a situação atual do País mostram um quadro de caos, desagregação social e política e falta de
rumo que não encontra nenhuma correspondência com
a realidade objetiva. Parecem fotos grosseiramente
retocadas por um photoshop concebido para enfear,
ou mesmo simples falsificações como a imagem do
suposto Chávez hospitalizado publicada pelo jornal
espanhol El País.
Os exemplos dessas distorções abundam. São
praticamente diários.
Tomemos o exemplo recente da Petrobras. Pelo
que se lê em boa parte de nossos grandes jornais e
revistas, parece que essa grande empresa, um orgulho
nacional, estaria à beira da falência por má gestão dos
governos do Partido dos Trabalhadores.
Veja só, Senador Suplicy, e todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando pela TV
Senado ou os ouvintes que estão nos ouvindo pela
Rádio Senado, o Partido dos Trabalhadores teve toda
a preocupação no sentido de preservar o patrimônio
nacional, o que não ocorreu no Governo de Fernando
Henrique Cardoso, que fez a privatização de várias
empresas nacionais e certamente faria também a da
Petrobras caso tivesse permanecido na Presidência
da República. E, ainda assim, o PT é exposto como se
não tivesse o devido cuidado com a Petrobras.
Ora, a Petrobras teve, sim, uma diminuição de
seus lucros no ano passado. Não teve prejuízo. Não
está no “vermelho”, como se diz no jargão econômico vulgar.
Diga-se de passagem, mesmo com a diminuição, o lucro líquido da Petrobras em 2012 não foi nada
desprezível. Foi de R$21,5 bilhões. Tal diminuição foi
ocasionada, essencialmente, pela valorização cambial
e pelo aumento do preço dos derivados de petróleo no
mercado internacional. Trata-se de uma dificuldade conjuntural que, como reconheceu de forma transparente a
Presidente da companhia, a competente Graça Foster,
deverá se repetir este ano, pois, com a necessidade de
trabalho de manutenção das plataformas marítimas, a
produção nacional de petróleo apresentará decréscimo.
Diga-se de passagem, esse período de diminuição de lucros da Petrobras já estava previsto no planejamento da empresa, a qual precisa fazer grandes
investimentos para viabilizar a exploração do pré-sal,
que alçará o Brasil à condição de grande produtor
mundial de petróleo.
No entanto, qualquer pessoa medianamente informada sabe muito bem que a Petrobras é uma empresa
de grande solidez. Mais do que isso: é uma empresa
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que vem crescendo bem acima da média mundial das
empresas de petróleo.
Com efeito, nos últimos 10 anos, ao longo da
gestão dos governos do Partido dos Trabalhadores, a
Petrobras apresentou um desempenho extraordinário.
A produção de óleo nacional aumentou em 73%, ao
passo que a produção mundial da mesma commodity
aumentou em apenas 12%. No que tange ao gás natural, a produção brasileira apresentou incremento de
61%, enquanto que a produção internacional aumentou somente 36%. E as reservas provadas de gás e
petróleo do Brasil aumentaram 73%, ao passo que as
reservas mundiais se ampliaram em 38%.
O notável esforço na exploração de novas jazidas,
que levou à descoberta extraordinária do pré-sal, algo
que muito provavelmente não teria acontecido caso a
empresa tivesse sido privatizada, como queriam muitos
que hoje a criticam, tornou a Petrobras a grande estrela
mundial da prospecção de óleo em águas profundas.
Nos últimos cinco anos, mais de 50% das descobertas
de novas jazidas de óleo e gás foram feitas em águas
profundas, e a Petrobras é responsável por 63% dessas descobertas.
Na realidade, com o pré-sal a Petrobras deverá
dobrar de tamanho até 2020, e o Brasil se transformará no País fora da Opep que terá o maior aumento na
produção de gás e petróleo até 2030.
Assim, a Petrobras, nascida da campanha popular “O Petróleo é Nosso”, deveria ser motivo de grande
orgulho para todos os brasileiros. Porém, há aqueles,
talvez motivados pelo lema “o petróleo é deles”, que
não se cansam de criticá-la, sempre sob a lógica privatista e um horizonte de curto prazo.
Ironicamente, no episódio recente, a melhor defesa da Petrobras veio de uma matéria veiculada, na
semana passada, no Wall Street Journal, uma publicação insuspeita de ser simpática aos Governos do
PT. Nessa matéria, o Sr. Luciano Gremone, analista
para América Latina da agência de risco Standard and
Poor’s, afirmou que essa agência não mudará a classificação de risco da empresa, pois esse momento financeiro da Petrobras, e de outras empresas mundiais
petróleo, já estava previsto, e, além disso, a empresa
brasileira tem um portfólio fantástico de reservas a
serem ainda exploradas. Para Gremone, a Petrobras
está muito longe de ter problemas reais de crédito e
de dívidas, ao contrário do que disseram alguns “analistas” da imprensa local.
É lamentável que estrangeiros façam a defesa
óbvia da Petrobras, enquanto setores da nossa mídia
tradicional tentam, de forma maliciosa e distorcida,
apresentá-la como uma companhia em crise praticamente terminal. Mas isso acontece em muitos outros
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temas, no que tange aos governos recentes liderados
pelo Partido dos Trabalhadores.
De fato, no Brasil, há uma década que boa parte
da nossa mídia tradicional e oligopolizada divulga as
supostas mazelas dos governos do PT, apresentados,
quase que invariavelmente, como absolutamente incompetentes, irremediavelmente corruptos, solertemente
antidemocráticos e francamente desastrosos. Pelo que
se divulga em boa parte dessa mídia, o País, assim
como a Petrobras, vive um processo acelerado de decadência desde 2003, quando o governo capitaneado
pelo PT, e o Presidente Lula, substituiu o “competente”, “limpo” e “democrático” governo de tintas paleoliberais, que havia colocado a Nação no rumo “correto”
da “modernidade”.
Dessa forma, se alguém quiser entender o que
aconteceu no Brasil na última década não encontrará
respostas fidedignas na imprensa conservadora. Terá
de recorrer a blogs e sites alternativos e, eventualmente, a fontes estrangeiras, como o Wall Street Journal,
ou fazer suas próprias pesquisas.
A bem da verdade, basta fazer análise objetiva
dos principais indicadores socioeconômicos para se
chegar à inevitável conclusão de que o Brasil, nos últimos dez anos, mudou substancialmente para melhor.
Bem sei que seria cansativo enumerar aqui novamente todos os êxitos dos recentes governos do Partido dos Trabalhadores com o Presidente Lula e com
a Presidenta Dilma. Eles são muito substanciais e demandaria tempo exageradamente longo para expô-los.
No entanto, gostaria de mencionar alguns aspectos.
Destaco, em primeiro lugar, o que de certa forma
resume os principais avanços do Brasil nos últimos
dez anos: o Brasil é o país que teve o desenvolvimento
socioeconômico de melhor qualidade nos últimos dez
anos. Sim, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da
TV e ouvintes da Rádio Senado: o que estou afirmando é que o Brasil é o país que teve o desenvolvimento
socioeconômico de melhor qualidade nos últimos anos.
Essa é uma das principais conclusões de um
relatório, lançado em novembro do ano passado, pelo
Boston Consulting Group, uma consagrada instituição
internacional de consultoria econômica, também insuspeita de ser simpática ao PT.
Nesse relatório, intitulado “Da Riqueza ao Bem-Estar” e solenemente ignorado pela grande mídia nacional, faz-se uma avaliação da capacidade dos países
em transformar crescimento econômico e riqueza em
efetivo bem-estar para a população.
Pois bem, no grupo de 150 países avaliados, o
Brasil foi o que mais se destacou nesse aspecto.
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Com efeito, o nosso País tirou a nota máxima no
indicador de desenvolvimento recente (100,0) e também apresentou o maior coeficiente de crescimento/
bem-estar para o período estudado pelo Boston Consulting Group de 2006 a 2011.
Assim, mesmo com um crescimento econômico
comparativamente pequeno, o Brasil ficou à frente de
todos os países em geração recente de bem-estar.
Caso o Brasil tivesse tido um desempenho na média
mundial nesse coeficiente, precisaríamos de ter aumentado o nosso PIB per capita em 13,5% ao ano no
período considerado, para termos os mesmos resultados qualitativos; 13,5% ao ano! O maior crescimento
do período!
E quero ressaltar, Senador Suplicy, senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, que a gente tem batido muito nessa tecla de que o Brasil não
teve o PIB esperado, mas ele não atacou os direitos
sociais, porque houve medidas muito corajosas, tanto
por parte do ex-Presidente Lula, quanto por parte da
Presidenta Dilma. A própria China, que aumentou o seu
PIB per capita em 12,5% ao ano no mesmo período,
ficou bem abaixo do Brasil no que tange à geração de
bem-estar social.
Esse extraordinário desempenho qualitativo do
Brasil, obtido, em boa parte, numa conjuntura de grave
crise internacional, não aconteceu por acaso. Tampouco foi ele ocasionado pelos mecanismos impessoais
do mercado ou inspirado por conselhos técnicos de
agências de risco.
Na realidade, o Brasil apresentou esse desempenho porque o nosso País, contrariando até mesmo
a sua história econômica, tomou a decisão política de
crescer distribuindo renda e oportunidades para todos.
Com efeito, foi a corajosa implantação de um conjunto
de programas e políticas sociais consistentes – como
o Bolsa Família; o aumento do salário mínimo; a inclusão bancária; o Minha Casa, Minha Vida; o ProUni
– que conferiu ao recente crescimento brasileiro essa
marca social e política qualitativamente diferenciada.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pediria a concessão de V. Exª de um tempo maior
para que eu pudesse concluir este pronunciamento.
Em outras palavras, Sr. Presidente, foi decisão
tomada no governo de Lula, que agora tem continuidade no Governo de Dilma, de mudar o nosso paradigma
de crescimento e desenvolvimento que vem transformando o Brasil. Foi essa decisão corajosa de mudar o
paradigma de crescimento e desenvolvimento que vem
transformando o nosso País. Que vem levando comida
a quem não tinha o que comer. Que vem construindo
casas para quem não tinha teto. Que vem propiciando
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ingresso em cursos de nível superior a quem não tinha
condições de se formar. Que vem tirando da miséria
aqueles que a ela estavam secularmente condenados.
Que vem levando esperança a quem já estava acostumado a um desespero resignado.
Uma decisão que permite, enfim, a reconstrução
de cidadania e a realização de sonhos – essa corajosa decisão política mudou a cara do Brasil e mudou,
sobretudo, a vida das pessoas.
Em 2002, o desemprego e o trabalho precário
eram um grande problema nacional, que angustiava
dezenas de milhões de brasileiros.
A nossa taxa de desemprego era superior a 12%.
Pois bem, em dezembro último ela atingiu 4,9%, a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE.
Veja só, em dezembro de 2002, nós tínhamos um desemprego de 12%! Hoje, ainda com todo o cenário de
crise que o Brasil enfrenta e que atinge vários países
da Europa e os Estados Unidos, temos hoje uma taxa
de desemprego de 4,9%, a menor taxa de desemprego
da série do IBGE! E isso, em meio à maior crise econômica que o mundo conheceu após 1929.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Enquanto muitos países desenvolvidos apresentam atualmente recordes máximos de desemprego, o Brasil tem o
seu recorde mínimo. Tal fenômeno aconteceu porque
o Brasil vem gerando empregos formais, com Carteira
assinada. No governo Lula, foram gerados mais de 14,5
milhões de empregos com Carteira assinada, mais do
que o dobro no governo anterior, o que além de reduzir
o desemprego, diminuiu também a informalidade no
mercado de trabalho.
No biênio 2011/2012, apesar da redução do crescimento, geramos cerca de 4 milhões de empregos com
Carteira assinada. Hoje, ao contrário do que acontecia
em um passado recente, os brasileiros têm emprego e
emprego de melhor qualidade e com melhores salários.
A massa salarial aumentou cerca de 21% em termos reais no governo Lula. Os rendimentos dos trabalhadores não param de crescer, mesmo com a crise,
e a política consistente e de longo prazo de aumento
real de salário mínimo já o elevou a R$678,00, cerca
de US$340.00. Ontem mesmo, ouvi aqui do Senador
Paim que a luta era para chegar a US$100.00 na década de 90. E hoje nós temos um salário mínimo de
US$340.00 – bem retratado aqui pelo Senador Paim,
que é um defensor insuspeito da classe trabalhadora
brasileira. E pensar que, na década de 90, somávamos
que o salário mínimo chegasse a US$100,00.
Essa substancial ampliação do emprego e dos
rendimentos do trabalho provocou uma revolução na
estrutura social do Brasil. Com efeito, o grande logro
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do governo Lula, que se amplia no Governo Dilma, foi
a notável redução das desigualdades.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Ao final
da década de 90, nós tínhamos esse quadro das desigualdades muito mais exposto, e os pobres em uma
situação de total aviltamento.
Nós tivemos, com as políticas sociais – Sr. Presidente, mais três minutinhos para concluir – e com
os esforços do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, o resgate da dignidade do trabalhador brasileiro
e a inclusão de milhões e milhões de brasileiros que
estavam abaixo da linha de pobreza e passaram a ter
dignidade. E mais: nós tivemos investimento real na
ampliação das nossas escolas técnicas federais. De
um número de pouco mais de cem escolas construídas até o início do governo do Presidente Lula, em
tão somente oito anos, ele elevou esse número para
mais de trezentas, sem contar a infinidade de novos
acessos à universidade a partir do ProUni.
Mas eu quero, Senador Suplicy, dar continuidade
a essa reflexão porque nós teremos o início das comemorações dos dez anos de governo do Presidente
Lula e da Presidenta Dilma, do governo democrático
e popular, no próximo dia 20, em São Paulo, e vamos
realizar eventos...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... em
várias capitais brasileiras nesse sentido, e, certamente, nós estaremos aqui para fazer o bom debate com
os nossos aliados, também com a oposição e com o
povo brasileiro para mostrar, efetivamente, o que acon-
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teceu no Brasil nos últimos dez anos e nós podemos
estar aqui de peito aberto fazendo esse testemunho
de que o Brasil do Presidente Lula, o Brasil da Presidenta Dilma, é um Brasil infinitamente melhor do que
era o Brasil de Fernando Henrique.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e volto a
este tema...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... seguramente, na terça-feira, aqui, no plenário do Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Anibal Diniz, é muito importante o registro que V. Exª faz, de como até meios
de comunicação no exterior, muito especializados na
área econômica, como o The Wall Street Journal, reconhecem os esforços e as dificuldades que aconteceram com a Petrobras, mas enaltecem os passos que
têm sido dados, inclusive pela Presidenta Maria das
Graças Foster, que tem tido a confiança da Presidenta Dilma Rousseff e, certamente, vai levar a Petrobras
a momentos e fases que muito nos alegrarão. Meus
cumprimentos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nada mais havendo a tratar, dou, então, por
encerrada a presente sessão, convocando a próxima
para amanhã, às 9 horas da manhã, quando teremos
uma sessão não deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 24 minutos.)
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Ata da 8ª Sessão, Não Deliberativa,
em 15 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Aloysio Nunes Ferreira
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 16 minutos e
encerra-se às 10 horas e 20 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nesta sexta-feira.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência designa o Deputado Arnaldo Jardim
como membro titular, em substituição ao Deputado
Rubens Bueno, para integrar as Comissões Mistas
destinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias
nºs 597, 600 e 601, de 2012, conforme os Ofícios nºs
18, 19 e 20, de 2013, da Liderança do PPS na Câmara
dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas, para serem juntados aos processados das
respectivas matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of./LID/nº 18/2013
Brasília, 14 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Arnaldo
Jardim _ PPS/SP, em substituição ao meu nome, para
integrar como titular a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 597/12, que “Dá nova redação ao
§ 5º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de
2000, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno.
Of./LID/nº 19/2013
Brasília, 14 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Arnaldo
Jardim – PPS/SP, em substituição ao meu nome, para
integrar como titular a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à MP nº600/12, que “Altera a Lei nº
12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº
581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o

Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal;
altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº
8.399 de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera
a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras
providências.”
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno.
Of./LID/nº 20/2013
Brasília, 14 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Arnaldo
Jardim – PPS/SP, em substituição ao meu nome, para
integrar como titular a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à MP nº 601/12, 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”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O primeiro orador inscrito da sessão de hoje é
o Senador Paulo Paim, a quem passo a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Ana Amélia, que preside esta sessão, eu até coloquei no
meu Twitter que, ontem, à noite, por recomendação de
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inúmeros analistas, até críticos, eu fui assistir ao filme
Lincoln. Fiquei, ao mesmo tempo, animado e perplexo
com algumas cenas. Mas, enfim, o que vi no filme? O
filme mostra que Lincoln foi considerado o presidente mais íntegro dos Estados Unidos, um homem que
defendia causas e não coisas, um homem que sabia
o que queria e que ultrapassou todos os obstáculos.
Para aprovar a Emenda 13, ele libertou, na época,
mais de quatro milhões de negros. Ele foi à guerra. Foi
um homem que, no momento em que disseram “está
assegurado o fim da guerra e está aqui uma missão
de paz”, teve de usar de um artifício não específico no
campo da verdade, porque disse: “Não há missão de
paz nenhuma. O Congresso que vote a Emenda 13,
porque, só votando a Emenda 13, que dá liberdade ao
povo negro, é que vou acabar com a guerra”.
São gestos, gestos de um líder do governo. Lá
havia um líder do governo, porque ele falava pelo Lincoln. Disseram: “Diga que essa é uma luta racial”. Ele
poderia dizer isso pelo campo ideológico, mas ele disse: “Não! Essa é uma luta no campo da lei, em busca
da responsabilidade social”. E muitos ali, que tinham
uma postura radical, diziam que, naquele momento,
ele estava negando o argumento da liberdade daquela
raça. E ele recolheu as palavras que poderia dizer e
se manteve na tribuna, defendendo a lei, mas defendendo a igualdade, a liberdade, o direito e a justiça. E,
por isso, a Emenda 13 foi vencedora.
Lincoln, ao aprovar a Emenda 13, libertou os
negros norte-americanos e uniu o país. Fez esforços
que só ele sabia e dividia até com sua mulher, com
sua grande companheira, um debate interno, quando
o filho queria ir para a guerra. Ele não abria mão e dizia: ”Não, a guerra não vai terminar enquanto não for
assegurada a liberdade, para que, neste país, eu possa dizer que, aqui, o povo foi o grande vitorioso”. Fez
esforços, é claro, que superaram todos os obstáculos
e até alguns princípios seus.
Esse é um filme para refletir os fatos e os atos
dos políticos. Apesar de sua história, a história de um
gigante, ele acabou sendo assassinado num teatro logo
após a aprovação da emenda da liberdade. Vejam que
ele não pôde acompanhar, porque, logo após a aprovação da Emenda 13, com todos os esforços que fez,
ele acabou sendo assassinado num teatro, aprovando a emenda de liberdade, que deu novos rumos, eu
diria, à caminhada não só do povo norte-americano,
mas da humanidade.
É um filme para refletir, para pensar, e cada um
que faça seu juízo. Mas eu recomendo a quem puder
que assista ao filme Lincoln, que foi baseado num livro
que foi produzido com dados e documentos históricos
no campo da verdade.
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Srª Presidenta, eu só queria fazer essa introdução, porque fiquei, ontem, depois de assistir ao filme,
a refletir muito sobre a política. Mas quero falar hoje
sobre a educação e sobre as minhas preocupações
com a evasão escolar no Brasil. A educação, todos sabemos, é o berço do sucesso, é o berço da formação
daqueles que vão dirigir este País no futuro.
Srª Presidenta, desejo, neste momento, chamar
a atenção de todos para a questão da educação brasileira, fazendo uma retrospectiva de décadas até o
presente. Trata-se da evasão escolar. Muitos até estranham que alguém ainda venha falar desse tema na
tribuna, pensando que, definitivamente, essa questão
estaria morta e enterrada, mas não está. A verdade é
que se trata de um fenômeno difícil de ser extirpado
da educação.
Para que apreciemos a extensão desse fenômeno, quero, antes de tudo, estabelecer o que se pode
entender pela locução evasão escolar. Imediatamente,
ela é o abandono da escola por estudantes descontentes ou com dificuldades de ali permanecer. De modo
imediato, eu poderia dizer, Sra Presidenta, representa
a incapacidade que a nossa escola tem de manter o
interesse dos jovens e de cativá-los para o estudo e,
consequentemente, para o seu crescimento material
e, eu diria, principalmente espiritual.
Os dados apontam que aproximadamente metade dos alunos matriculados não conclui os estudos da
educação básica. O baixo aprendizado, acredito, deve
impactar negativamente a autoestima dos estudantes.
E o aprendizado, lembro, é diretamente dependente
das metodologias e dos conteúdos associados. Tal indicação pode parecer tola, mas não o é.
As metodologias utilizadas na educação podem
significar o sucesso ou o insucesso de número considerável de estudantes na educação básica e no ensino superior.
Estamos empregando metodologias adequadas
nas nossas escolas? É de se perguntar. Como é que
se mede isso? Tal medida é confiável? Devemos responder a essas questões, evidentemente, mas penso
que o viés principal, dentre tanta subjetividade, deve
ser o da eficiência das metodologias e das linhas de
pesquisa utilizadas nas análises do universo escolar.
Minhas ponderações neste momento, Sra Presidenta, não pretendem solucionar questão de tamanha
complexidade, mas acredito que os tempos atuais carecem de que nos debrucemos sobre esse assunto e
proponhamos ações eficazes para debelar esse fantasma antigo e impertinente da educação brasileira,
ou seja, a evasão escolar.
A palavra “evasão”, por si, é mais que eloquente.
Evasão é, sobretudo, na acepção do dicionário, fuga.
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A conotação da palavra indica, pois, mais que simplesmente abandono escolar, indica forte desejo de
sair do lugar em que a pessoa se considera presa ou
recolhida. Isso é grave.
A evasão escolar, portanto, parece-me significar
mais que o abandono do meio escolar. É algo como uma
espécie de fuga empreendida pelos estudantes, que
se sentem aprisionados, tolhidos por uma instituição
que não lhes oferece o devido alimento espiritual e não
infrequentemente lhes dá uma educação tradicional,
dura, com base na hierarquia, na divisão dos sujeitos
do aprendizado e do próprio objetivo do conhecimento
e muito longe do coletivo e da solidariedade.
O que dizer de uma escola que separa aqueles
que pretensamente sabem daqueles que não sabem,
verticalizando, assim, uma relação necessariamente
horizontal? Tal escola, creio, afasta as almas sensíveis
que desejam aprender pela via do afeto e do amor,
não pelo caminho da autoridade. É preciso aprender,
sim, pela via do afeto, do carinho, da solidariedade e
do amor, não pelo caminho da autoridade!
Quando nos perguntamos por que tantos estudantes deixam a escola, abandonando os estudos, ou deles
fugindo, como eu dizia, se esses são a salvaguarda
de um futuro mais promissor, realizamos um exercício
de descoberta das causas de tamanha evasão escolar. Se a escola aparece como garantidora de novas
oportunidades, de uma vida mais digna para aqueles
que dela se nutrem, por que alguém não desejaria nela
permanecer? Por que empreender a fuga? Ademais,
senhores e senhoras, a fuga desses evadidos se faz
para destinos pouco prováveis. Mesmo assim, por que
eles fogem? Que destino eles terão? A escola é, para
esses evadidos, local tão terrível? Se ali estaria o segredo do sucesso, por que eles a abandonam?
A listagem decorrente da investigação da causa
do abandono escolar remete a aspectos muito mais
humanos que propriamente educacionais. O trabalho
infantil, as desigualdades sociais, a baixa renda familiar
e o fracasso escolar já foram citados pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria
com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
como fatores determinantes para explicar o fenômeno entre nós.
Além, Srª Presidenta, dessa enumeração, pode-se
acrescentar a ausência de acompanhamento familiar,
as transferências, a distorção idade/série, a ausência
de vagas em escolas perto de suas casas, a deficiência do transporte escolar e até mesmo, nas cidades
de maior porte, a influência do tráfico de drogas, que
arregimenta nossos jovens de maneira extremamente sedutora para outras veredas, que, na verdade são
grandes mentiras, como pudemos assistir no docu-
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mentário do rapper MV Bill intitulado Falcão, os Meninos do Tráfico.
Um fato, no entanto, não escapa à compreensão
do problema: não é a necessidade de trabalhar para
compor a renda familiar o principal carrasco dos jovens
escolares, como se costuma dizer. Segundo estudo da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), o mero desinteresse
pela escola contribui com cerca de 40% do abandono,
demonstrando que a escola que aí está não oferece
alternativas consideradas interessantes, motivadoras
e atraentes pelos jovens. As demandas de trabalho
participam com cerca de 27% desse índice, e perto
de 11% correspondem ao item ausência de escolas.
Esses indicadores mostram onde atacar a questão. Os
dados da pesquisa demonstram que é preciso criar
mecanismos para coibir o trabalho infantil e é preciso
construir mais escolas, atendendo localidades periféricas, escolas perto das casas.
Mas, como se ataca o problema do desinteresse
pela escola? Que elementos compõem esse desinteresse? Que poder avassalador possui o desinteresse
de tantas pessoas – mais de três milhões de estudantes – em face da escola que estamos construindo, para
todos, com as melhores das intenções?
Para enquadrar em nova moldura a discussão que
apenas começamos, peço que consideremos esses
40% de evasão escolar, seja “fuga” ou seja “abandono”, a palavra que marca essa realidade.
É importante notar que nem mesmo políticas sociais reconhecidamente vitoriosas, como a do Programa Bolsa Família, conseguem debelar a vontade de
escapar do formato de escola a que estamos acostumados. Isso não significa que estamos completamente
às escuras, não. Não é isso. O que chama a atenção é
que o modelo escolar que vimos desenvolvendo precisa melhorar, precisa aperfeiçoar-se, para que inclua
todos os jovens brasileiros que desejem frequentar uma
escola dinâmica, criativa, que extrapole a mera designação de “certo” e de “errado” da educação. Sabemos
que quanto mais anos de dedicação aos bancos escolares, maior renda aufere ao trabalhador, melhores
empregos, melhores oportunidades.
A escola é o segredo do sucesso. A escola prepara a Nação para a vida econômica, formando técnicos e especialistas que desenvolverão nosso parque
industrial. A escola prepara pessoas para atuarem no
terceiro setor, área extremamente importante como
fonte de rendimentos internos. A escola molda nossa
compreensão da realidade. Devemos, pois, lutar pela
escola em todas as frentes, com todas as armas disponíveis no arsenal da vida.
Viva a escola, viva a educação!
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Por todas essas razões, Srª Presidente, é imperativo que a luta contra o flagelo da evasão escolar, com
todas as facetas terríveis que possui, seja continuamente travada. A vitória será a vitória de uma escola
mais humana e mais inclusiva.
A escola, hoje, já é muitíssimo mais inclusiva, se
pensarmos na estagnação dessa área até pelo menos
a primeira metade dos anos 90. A sociedade tem acompanhado o movimento de inclusão como um todo, com
a edição de normas diretamente ligadas ao âmbito do
emprego ou àquele da escola propriamente dita.
É por tudo isso que devemos também “incluir”
esses que deixam a escola, que dela se afastam,
abandonando-a ou dela fugindo por ali não se sentirem no seu melhor ambiente, na melhor condição de
desenvolvimento de seus talentos, por se sentirem
ainda excluídos.
É preciso que os jovens sintam que vale a pena
estudar e que estudar é uma atividade tanto do espírito
como do corpo. Que os jovens aprendam que estudar é
relacionar-se com os outros em pé de igualdade, como
sujeitos do aprendizado e do conhecimento, em busca
de objetivos comuns, que aperfeiçoem a sociedade
brasileira e a eles próprios como sujeitos da história.
Os currículos do ensino médio, em todo o País,
são muito abrangentes, com número enorme de disciplinas, o que exige descomunal empenho dos estudantes. A oferta de tantos conteúdos, ofertados e
cobrados em avaliações, se não tem sido um estorvo
para os jovens estudantes, tem-se colocado como um
desvio. Tem que ser aperfeiçoado.
O Brasil, lamentavelmente, apesar de ser a economia forte que é, colocada entre as dez maiores do
Planeta, sem nenhuma dúvida, classifica-se pobremente, nos últimos anos, quando o tema é a competência
matemática e a competência na língua moderna ou
letramento.
Apesar do sucesso estrondoso que louvamos
aqui, não só eu, creio que todos os Senadores, do
Programa Bolsa Família no que tange à distribuição
social da riqueza, ainda patinamos em formação e
capacitação humana.
Srs. Senadores, meus amigos e amigas que nos
ouvem pelo Brasil afora pelo sistema de comunicação
do Senado, é urgente que tal situação seja revertida.
É inadmissível que ouçamos a notícia de um Brasil
que investe mais na educação e que, mesmo assim,
não consegue resultados melhores com maior rapidez.
É certo também que os últimos índices de desenvolvimento da educação básica demonstram cifras
promissoras, mas ainda estamos muito aquém de oferecer o que o nosso povo pede e merece.
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Diante de tal conjunto de fatos, aqui expostos
de maneira ainda incompleta, mas legítima, dentro
do que dispomos para arrematar a argumentação,
vale lembrar que uma escola melhor se associa a
maiores e melhores investimentos. Notem que falo de
mais investimentos, querendo dizer que devemos batalhar ao lado das fileiras da sociedade civil, dos colegas simpatizantes e de todos os atores possíveis por
maior índice de aplicação de recursos na educação.
Não bastam os 7% do PIB para que o País dê o salto
de qualidade necessário e se torne uma potência na
área de educação. É preciso, sim, que sejam 10% do
PIB, como já votamos.
Sei que não é fácil transformar um País como o
nosso, com uma história tão sofrida, em um País de
leitores. Sei também que sem dinheiro não se pode
produzir uma educação de qualidade, que o povo merece, mas sei que devemos ousar, ter coragem.
Lembro aqui, Srª Presidenta, que muitos Estados
ainda não implementaram o piso nacional dos professores. Isso também está em discussão, inclusive no
meu Estado. Isso também tem que ser discutido. Tem-se que aplicar o piso que aprovamos, que o Supremo
reconheceu e que foi sancionado pelo Presidente Lula.
Tem-se que aplicar o piso.
Srª Presidenta, quando fiz referência ao emprego
de melhores investimentos, ao lado de maiores gerenciamentos de recursos, temos que estar na sintonia
fina de que as escolas, dentro da guia do sistema de
ensino, fazem e farão cada vez mais o aperfeiçoamento
de uma educação de qualidade. Os melhores investimentos também significam políticas públicas voltadas
para a solução dessa questão. Nesse sentido, cabe
reconhecer que o Governo está procurando reestruturar os currículos do ensino médio, dentro das ações
do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). A
proposta tomou forma com o programa ensino médio
Inovador (Proemi), instituído em 2009. O programa tem
por objetivo apoiar e fortalecer o desenvolvimento de
propostas curriculares inovadoras nesse nível de ensino. A ideia é reter os jovens em uma escola dinâmica,
empreendedora, que não seja maçante, chata. A ideia
é que a escola, ao mesmo tempo em que convoca os
jovens à participação e os congrega em uma esfera
educativa mais criativa, atenta, esteja aos desafios do
mundo contemporâneo.
É com satisfação que olho para a oferta: primeiro, de acompanhamento pedagógico adequado; de
pesquisas no espírito da iniciação científica; da cultura do corpo; das artes; do uso das mídias modernas;
da participação estudantil na cidadania; da presença
da literatura na aprovação do Estatuto da Juventude.
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Todos esses itens devem ser oferecidos dentro do espírito da inclusão do indivíduo.
Srª Presidenta, sabemos que o quadro da evasão
escolar lida com o desinteresse, aspecto tão poliédrico,
mas não devemos esquecer que o fator trabalho é o
segundo mais importante na sua composição. Assim,
esse fator deve ser levado em conta em localidades
com economia aquecida, por exemplo, em que jovens
pobres conseguem emprego mais facilmente, deixando
a escola. Também de modo um pouco diverso, deve
ser considerado em locais em que a necessidade da
sobrevivência se aproxima das formas da expropriação
do trabalho infantil.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Também
sabemos que a evasão escolar não é algo que se resolve só no grito. Colocar a culpa no estudante, ou no
Governo, ou nessa ou naquela autoridade não resolve.
A escola possui parcela de responsabilidade que não
é desprezível na evasão, vez que praticamente estabelece seus conteúdos e uma espécie de metodologia
que aqui eu abordei.
Srª Presidenta, eu iria um pouco mais além, mas
sei que meu nobre Senador tem que pegar o voo. Por
isso, eu vou concluir aqui a minha fala, porque, na
verdade, o que eu digo no final vai na mesma linha de
argumentos no combate à evasão escolar.
Só diria que devemos perguntar de novo: um, o
que é a escola? Dois, para quem é a escola? Três, qual
é a escola que efetivamente queremos?
Por fim, eu tenho que cumprimentar o Ministro
Aloizio Mercadante, a quem respeito muito, pelo esforço que vem fazendo. Como eu disse, da década de
90 para cá, Senador Aloysio... A gente tem mania de
dizer que o mundo começou a partir do momento em
que nós estamos no Governo. Eu não digo isso e nunca direi. Da década de 90 para cá, apesar do quadro
que aqui eu retratei...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –... melhoramos muito, mas acreditamos – e por isso aqui falei
– que podemos melhorar mais. Por isso, meus cumprimentos também ao Ministro da Educação, que tem
atuado firmemente nesse sentido.
E aqui eu só cito, rapidamente, em um minuto,
educação superior, educação profissional e tecnológica, educação continuada, alfabetização, diversidade,
inclusão, educação no campo, as cotas. Ou seja, uma
gama de ações e programas como o ProUni, Reuni,
Fundeb, Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e tantos
outros.
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Enfim, Srª Presidenta, peço que considere, na
íntegra, o meu pronunciamento sobre a importância
do combate à evasão escolar no Brasil.
Obrigado, Srª Presidenta.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo chamar atenção de todos para
um problema que a educação brasileira atravessa há
décadas.
Trata-se da evasão escolar. Muitos até estranham
que alguém ainda se digne a falar dela, pensando-a
definitivamente morta e enterrada.
A verdade é que se trata de um fenômeno difícil
de ser extirpado da educação. Para que apreciemos a
extensão desse fenômeno quero, antes de mais nada,
estabelecer o que se pode entender pela locução “evasão escolar”.
Imediatamente, ela é o abandono da escola por
estudantes descontentes ou com dificuldades de ali
permanecer.
De modo mediato, representa a incapacidade que
a nossa escola tem de manter o interesse dos jovens
e de cativá-los para o estudo e, consequentemente,
para o seu crescimento espiritual.
Os dados apontam que aproximadamente metade dos alunos matriculados não conclui os estudos
da educação básica.
O baixo aprendizado, acredito, deve impactar negativamente na autoestima dos estudantes.
E o aprendizado, lembro, é diretamente dependente das metodologias e dos conteúdos associados.
Tal indicação pode parecer tola ou, mas não é. As
metodologias utilizadas na educação podem significar
o sucesso ou o insucesso de número considerável de
estudantes, na educação básica ou no ensino superior.
Estaremos empregando metodologias adequadas
nas nossas escolas? Como é que se mede isso? Tal
medida é confiável?
Devemos responder estas questões, evidentemente, mas penso que o viés principal, dentre tanta
subjetividade, deve ser o da eficiência das metodologias e das linhas de pesquisa utilizadas nas análises
do universo escolar.
Minhas ponderações neste momento não pretendem solucionar questão de tamanha complexidade,
mas acredito que os tempos atuais carecem de que
nos debrucemos sobre esse assunto e proponhamos
ações eficazes para debelar esse fantasma antigo e
impertinente da educação brasileira: a evasão escolar.
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Ã palavra evasão, por si, é mais que eloqüente.
Evasão é, sobretudo, na acepção do dicionário, fuga.
As conotações da palavra indicam, pois, mais que
simplesmente abandono escolar, indicam forte desejo
de sair do lugar em que a pessoa se considera presa
ou recolhida.
A “evasão escolar”, portanto, me parece significar
mais que abandono do meio escolar; é algo como uma
espécie de fuga empreendida pelos estudantes que
se sentem aprisionados, tolhidos por uma instituição
que não lhes oferece o devido alimento espiritual não
infrequentemente, lhes dão uma educação tradicional
dura, com base na hierarquia, na divisão dos sujeitos
do aprendizado e do próprio objeto do conhecimento,
Que dizer de uma escola que separa aqueles que
pretensamente sabem daqueles que não sabem, verticalizando uma relação necessariamente horizontal?
Tal escola, creio, afasta as almas sensíveis que
desejam aprender pela via do afeto e do amor, não
pelo caminho da autoridade,
Quando nos perguntamos por que tantos estudantes deixam a escola, abandonando os estudos, ou
deles “fugindo” -se esses são a salvaguarda de um
futuro mais promissor - realizamos um exercício de
descoberta das causas da evasão escolar.
Se a escola aparece como garantidora de novas
oportunidades, de uma vida mais digna para aqueles
que dela se nutrem, porque alguém não desejaria nela
permanecer? Por que empreender a fuga?
Ademais, a fuga desses evacfidos se faz para
destinos pouco prováveis. Mesmo assim, por que eles
fogem? A escola é, para esses evadidos, local tão
terrível?
A listagem decorrente da investigação da causa
do abandono escolar remete a aspectos muito mais
humanos que propriamente educacionais.
O trabalho infantil, as desigualdades sociais, a
baixa renda familiar e o fracasso escolar já foram citados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), em parceria com a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, como fatores determinantes para
explicar o fenômeno entre nós.
Além dessa enumeração, pode-se acrescentar a
ausência de acompanhamento familiar, as transferências, a distorção idade/série, a ausência de vagas em
escolas perto de suas casas, a deficiência de transporte para os escolares e, até mesmo,... nas cidades
de maior porte, a influência do tráfico de drogas, que
arregimenta nossos jovens de maneira extremamente
sedutora para outras veredas, como pudemos assistir
no documentário do rapper MV Bill intitulado: “Falcão,
os meninos do tráfico”.
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Um fato, no entanto, não escapa à compreensão
do problema: não é a necessidade de trabalhar para
compor a renda familiar o principal carrasco dos jovens
escolares, como se costuma pensar.
Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), o mero desinteresse pela escola contribui com
cerca de 40% do abandono, demonstrando que a escola que aí está não oferece alternativas consideradas
interessantes ou motivadoras pelos jovens.
As demandas de trabalho participam com cerca
de 27% desse índice; e perto de 11% corresponde ao
item ausência de escolas. Esses indicadores mostram
onde atacar o problema.
Os dados da pesquisa demonstram que é preciso criar mecanismos para coibir o trabalho infantil e
é preciso construir mais escolas, atendendo localidades periféricas.
Mas como se ataca o problema do desinteresse
pela escola? Que elementos compõem esse desinteresse? Que poder avassalador possui o desinteresse
de tantos indivíduos (mais de três milhões de estudantes) em face da escola que estamos construindo - para
todos - com as melhores das intenções?
Para enquadrar em nova moldura a discussão que
apenas começamos, peço que consideremos esses
40% de evasão escolar, seja “fuga”, ou seja, “abandono” a palavra característica do fenômeno.
É importante notar que nem mesmo políticas sociais reconhecidamente vitoriosas, como a do Programa
Bolsa Família, conseguem debelar a vontade de escapar do formato de escola que estamos desenvolvendo.
Isso não significa que estamos completamente às
escuras, Não. O que chama atenção é que o modelo
escolar que vimos desenvolvendo precisa se aperfeiçoar, para que inclua todos os jovens brasileiros que
desejem freqüentar uma escola dinâmica, criativa, que
extrapole a mera designação de “certo” e de “errado”
da educação conteudista.
Sabemos que quanto mais anos de dedicação
aos bancos escolares maior renda aufere o trabalhador, melhores empregos surgem.
Sabemos que a escola é necessária, que ela
implica maior bem estar da população e gera maior
equilíbrio social.
A escola prepara a nação para a vida econômica,
formando técnicos e especialistas que desenvolverão
nosso parque industrial.
A escola prepara pessoas para atuarem no terceiro setor, área extremamente importante como fonte de rendimentos internos. A escola molda nossa
compreensão da realidade. Devemos, pois, lutar pela
escola em todas as frentes, com todas as armas disponíveis do arsenal.
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Por todas essas razões é imperativo que a luta
contra o flagelo da evasão escolar, com todas as facetas terríveis que possui, seja continuamente travada.
A vitória será a vitória de uma escola mais humana e mais inclusiva. A escola hoje já é muitíssimo
mais inclusiva, se pensarmos na estagnação dessa
área até pelo menos a primeira metade dos anos 1990.
A sociedade tem acompanhado o movimento
de inclusão como um todo, com a edição de normas
diretamente ligadas ao âmbito do emprego ou àquele
da escola propriamente dita.
É por tudo isso que devemos, também, “incluir”
esses que deixam a escola, que dela se afastam - abandonando-a ou dela fugindo - por ali não se sentirem no
seu melhor ambiente, na melhor condição de desenvolvimento de seus talentos, por se sentirem excluídos.
É preciso que os jovens sintam que vale a pena
estudar, E que estudar é uma atividade tanto do espírito quanto é do corpo.
Que os jovens aprendam que estudar é relacionar-se com os outros em pé de igualdade, como sujeitos
do aprendizado e do conhecimento, em busca de objetivos comuns que aperfeiçoem a sociedade brasileira
e a eles próprios enquanto sujeitos históricos.
Os currículos do ensino médio, em todo o País,
são muito abrangentes, com número enorme de disciplinas, o que exige descomunal empenho dos estudantes.
A oferta de tantos conteúdos ofertados e cobrados em avaliações, se não tem sido um estorvo para os
jovens estudantes, tem-se colocado como um desvio.
O Brasil, lamentavelmente, apesar de ser a economia forte que é, colocada entre as dez maiores do
planeta, classifica-se pobremente, nos últimos lugares,
quando o tema é a competência matemática e a competência na língua materna ou letramento.
Apesar do sucesso estrondoso – que louvamos
constantemente - do Bolsa Família, no que tange à
distribuição social da riqueza, ainda patinamos em
formação e capacitação humanas.
Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, minhas caras e meus caros ouvintes Brasil afora,
É urgente que tal situação seja revertida. É inadmissível que ouçamos a notícia de um Brasil que investe mais na educação e, mesmo assim, não consegue
resultados melhores com maior rapidez.
É certo, também, que os últimos índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB) demonstram
cifras promissoras, mas ainda estamos muito aquém
de oferecer o que nosso povo pede e merece.
Diante de tal conjunto de fatos, aqui expostos
de maneira algo incompleta, mas legítima, dentro do
tempo de que dispomos para arrematar a argumenta-
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ção, vale lembrar que uma escola melhor se associa
a maiores e melhores investimentos.
Notem que falo de mais investimento, querendo
dizer que devemos batalhar, ao lado das fileiras da
sociedade civil, dos colegas simpatizantes e de todos
os atores possíveis, por maior índice de aplicação de
recursos na educação.
Não bastam os propugnados 7% do Produto Interno Bruto (PIB) para que o País dê o salto de qualidade necessário e se torne uma potência na educação.
É preciso que seja 10% do PIB o número. Sei
que não é fácil transformar um país como o nosso,
com uma história tão sofrida, em um país de leitores.
Sei, também, que sem dinheiro não se pode produzir
uma educação de qualidade como merecemos, Mas
sei que devemos ousar.
Lembro aqui, Sr. Presidente, que muitos estados
ainda não implantaram o Piso Nacional dos Professores. E isso também está nesta discussão.
Mas voltando....
Quando fiz referência ao emprego de melhores
investimentos, ao lado de maiores investimentos, pensei no gerenciamento perfeito dos recursos, na sintonia
fina que as escolas, dentro da guia dos sistemas de
ensino, fazem e farão cada vez mais aperfeiçoadamente
em prol de uma educação de qualidade.
Os melhores investimentos também significam
políticas públicas voltadas para a solução desse problema. Nesse sentido, cabe reconhecer que o governo
está procurando reestruturar os currículos do ensino
médio, dentre as ações do Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE).
A proposta tomou forma com o Programa Ensino
Médio Inovador (Proemi), instituído desde 2009.
O programa tem por objetivo apoiar e fortalecer o
desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras
nesse nível de ensino.
A idéia é reter os jovens em uma escola dinâmica, empreendedora, que não seja maçante ou chata.
A idéia é que a escola, ao mesmo tempo em que
convoca os jovens à participação e os congrega em
uma esfera educativa mais criativa, esteja atenta aos
desafios do mundo contemporâneo.
É com satisfação que olho para a oferta:
1) de acompanhamento pedagógico adequado;
2) de pesquisas no espírito da iniciação científica; 3)
da cultura do corpo; 4) das artes; 5) do uso das mídias
modernas; 6) da participação estudantil na cidadania;
e 7) da presença da literatura.
Todos esses itens devem ser oferecidos dentro
do espírito da inclusão dos indivíduos.
Sabemos que o quadro da evasão escolar lida
com o desinteresse, aspecto tão poliédrico, mas não
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devemos esquecer que o fator trabalho é o segundo
mais importante na sua composição.
Assim, este fator deve ser levado em conta em
localidades com economia aquecida, por exemplo, em
que jovens pobres conseguem emprego mais facilmente, deixando a escola.
Também, de modo um pouco diverso, ele deve
ser considerado em locais em que a necessidade de
sobrevivência se aproxima das formas de expropriaçao
do trabalho infantil.
Também sabemos que a evasão escolar não é
um fenômeno que se resolve no estudante.
Colocar a culpa no estudante, como vimos, é
simplificar demais a questão. A escola possui parcela
de responsabilidade não desprezível na evasão, vez
que praticamente estabelece seus conteúdos e uma
espécie de metodologia de abordagem para tratar suas
particularidades, como o controle de freqüência, mormente quando elabora seu projeto político-pedagógico.
E há escolas em que a ausência de professores,
os mestres sem formação ou capacitação adequadas,
os obstáculos arquitetônicos, a distância e tantos outros fatores proíbem o devido aproveitamento de todos
os estudantes.
Vemos que cada elemento do sistema global
da educação brasileira tem de estar preparado para
o enfrentamento da questão multifacetada da evasão
escolar.
Acredito que estamos evoluindo, mas que devemos pedir mais. Devemos pedir mais recursos - eu
quero 10% do PIB para a educação, nada menos! e devemos exigir que tais recursos sejam mais bem
aplicados.
E não falo exclusivamente de controle externo
de tais recursos: este deve existir obrigatoriamente.
Devemos todos nos debruçar na questão da educação de maneira integrai. Devemos perguntar: 1) o
que é a escola? 2) para quem é a escola? e 3) qual é
a escola que desejamos?
E se não for demais perguntar, indagaria quem
é esse estudante a quem devemos toda nossa solicitude, por ele ser o futuro da nossa pátria?
Perguntaria se esse jovem, na sua escola - em
qualquer recanto desse País - é alegre, se tem prazer
ali, se lancha regularmente na escola, se tem afeto,
se é tratado com a benfazeja metodologia do Amor,
que a todos instrui.
Minha última pergunta, tão larga, só tem razão
de ser, diletos amigos e amigas, porque não importa
compreender ou falar a linguagem dos anjos se não
tivermos amor.
Por fim, senhor Presidente, quero fazer aqui uma
referência e reconhecimento ao ministro da Educação,
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Aloísio Mercadante. Ele tem realizado um belíssimo
trabalho, assim como também fez o seu antecessor,
por isso é merecedor de nosso aplauso.
O Ministério da Educação tem atuado firmemente em variadas áreas e com resultados positivos: educação superior, educação profissional e tecnológica,
educação continuada, alfabetização, diversidade e
inclusão, educação no campo, cotas.
Ou seja, uma gama de ações e programas como
o PROUNI, REUNI, FUNDEB, Programa Brasil AIFABETIZADO, entre outros.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na forma regimental, sua solicitação será atendida, Senador Paulo Paim.
Eu também irei hoje ou amanhã assistir ao filme
Lincoln, porque eu acho que é um bom aprendizado
para quem tem mandato parlamentar.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Enquanto o Senador vai à tribuna, Srª Presidenta, eu não vou
falar de novo não, mas quero só dizer que, sobre o Lincoln, eu li um artigo que diz (Fora do microfone.) que
todo político deveria ver e ouvir, para o bem ou para
mal, e fazer a sua análise. Mas todo político deveria
assistir ao filme.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, ontem, V. Exª e eu aludimos à proximidade do carnaval,
que já vai ficando distante.
O carnaval produziu, além da alegria, das festas,
das belas escolas de samba, das festas populares,
uma excelente notícia, para um país cansado de más
notícias e cansado também dos ouropéis, do oba-oba
e do vale-tudo que são reinantes. Refiro-me ao resultado prático da aplicação da nova versão da lei seca
durante os festejos do carnaval.
A adoção de uma lei mais rigorosa, combinada
com uma fiscalização eficiente, resultou numa notícia
que todos nós devemos comemorar, que foi uma queda
significativa no número de mortes no trânsito causadas
pelo excesso de bebidas. É uma lei mais rigorosa que
a anterior e que é conhecida pelo seu lema “tolerância
zero com o álcool na direção”. Uma lei que teve origem
no Congresso Nacional. É bom que se ressalte isso,
num momento em que o prestígio do Congresso anda
tão baixo. Às vezes até com fundadas razões.
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Trata-se de uma proposição de autoria do Deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, e que foi muito
aperfeiçoada no seu processo de tramitação na Câmara dos Deputados. E aí queria lembrar, saudar e
comemorar o fato de que, nesse aperfeiçoamento, um
conterrâneo meu, da região de São José do Rio Preto, ex-Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, contribuiu
muito para o aperfeiçoamento da matéria, uma vez
que foi o Relator do projeto na Comissão de Viação e
Transportes da Câmara. E aqui no Senado a matéria
teve como Relator o Líder do Governo, Eduardo Braga,
e o sufrágio e o apoio de todos nós.
Esse é um sinal evidente, Srª Presidente, de que
o Congresso Nacional, quando tem autonomia, quando
exerce efetivamente suas prerrogativas, quando não
se submete apenas às iniciativas do Poder Executivo,
quando não anda a reboque, pode fazer coisas muito
boas, como esta, em proveito do País. É o Parlamento
usando das suas prerrogativas constitucionais de legislar bem, legislar a favor do País, não abrir mão dessas prerrogativas, como, infelizmente, tem acontecido
nos últimos anos, quando o Congresso simplesmente
é o caudatário das iniciativas do Poder Executivo, que
chegam a esta Casa sob a forma de medida provisória.
Mais ainda, quando o Congresso abre mão de
uma prerrogativa sua, que é dar a última palavra na
tramitação de projetos de lei e projetos de lei complementar ao deliberar sobre veto. A discussão sobre
o poder do Congresso na conclusão do processo legislativo, o poder do Congresso vis-à-vis do poder do
chefe do Poder Executivo, é uma discussão histórica,
uma discussão que remonta ao tempo da origem dos
sistemas constitucionais do Ocidente, da Revolução
Francesa, nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil: o Executivo pode vetar ou não pode vetar? Esse
veto é absoluto ou pode ser revisto pelo Congresso?
Essa é uma questão constitucional da mais alta importância. Infelizmente, o Congresso foi abrindo mão,
ao longo dos anos, de dizer a última palavra, como a
Constituição lhe assegura, a prerrogativa na conclusão
do processo legislativo.
O fato, Srª Presidente, é que a nova Lei Seca foi
aprovada pelo Congresso no final do ano passado e
não deixou brecha para que a negligência, a imprudência, a irresponsabilidade criminosa daqueles que
dirigem embriagados perdure.
O resultado é evidente. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal apresentou um balanço, que ainda não
está decomposto por Estados, e não temos ainda uma
comparação, digamos, dos índices no tempo, mas o
fato é que o número de acidentes, em comparação
com a frota de veículos circulando nas estradas, foi o
menor nos últimos dez anos no período do carnaval.
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No Estado de São Paulo, nas rodovias paulistas,
cujo índice de acidente é o menor no Brasil, graças a
uma política bem sucedida não apenas de conservação
das estradas, mas também de concessão à iniciativa
privada das principais rodovias do Estado, combinada
com a atuação eficiente da Polícia Rodoviária Estadual. A título de ilustração, as mortes no carnaval caíram
13% e o número de feridos, 57%. Esse resultado se
repete no Brasil todo, em alguns Estados, mais, em
outros Estados, menos. O Estado do Rio Grande do
Sul precisa melhorar. Talvez, quando tivermos, novamente, uma governadora no Estado do Rio Grande do
Sul, as coisas possam melhorar significativamente. E
olho para V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O fato, Srª Presidente, é que, com a
nova lei, os níveis de álcool tolerados tornaram-se
muito, muito menores; as multas, mais salgadas; e
os meios de comprovação, os meios de prova, mais
abrangentes. Antigamente, na lei anterior, apenas o
bafômetro. Quem se recusasse a soprar no bafômetro
podia, até, estar isento das penalidades da lei. Hoje,
não. Admitem-se outros meios de prova, inclusive a
observação por meio de testemunhas do estado de
embriaguez do condutor.
A lei – os números mostram, Srª Presidente –
passou no teste do bafômetro. É uma lei mais rígida
– fator necessário –, mas é preciso melhorar muito,
melhorar na qualidade das nossas estradas.
O Governo Federal, durante a campanha do ano
passado, aliás, antes da campanha presidencial que
redundou na eleição da Presidente Dilma, lançou um
programa de privatização de suas estradas – privatização envergonhada, diga-se de passagem –, para
contrapô-lo ao chamado modelo tucano, ao modelo
paulista. O modelo paulista é um sucesso indiscutível.
O modelo adotado pelo Governo Federal foi um fracasso, a tal ponto que hoje se discute – está em vias de
ser concluído – um novo modelo em substituição ao
anterior, que não funcionou; um novo modelo que prevê
um tempo maior de concessão, que prevê formas de
dar atratividade, rentabilidade aos investimentos privados que se procura atrair e também participação de
bancos públicos – Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil – no financiamento dos empreendedores que
se habilitarão a operar e a construir as novas rodovias.
O fato, Srª Presidente, é que é preciso também
dar meios à Polícia Rodoviária Federal para que possa
continuar atuando. Não podemos fazer viver por surtos:
“Hoje é o momento do carnaval, vamos fiscalizar efetivamente”. Não. É preciso que isso seja constante, e,
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para isso, a nossa Polícia Rodoviária Federal precisa
ser mais bem aparelhada, não apenas com recursos
humanos, que fazem falta, mas também com veículos,
com meios técnicos, que hoje fazem falta a essa Polícia, que é muito eficiente, muito valorosa e que precisa
de melhores condições de trabalho.
O sucesso da Lei Seca mostra, além da capacidade do Congresso de enfrentar os problemas que a
sociedade brasileira conhece no seu dia a dia, que é
preciso que clame efetivamente por leis, por uma legislação mais eficiente, para garantir a paz social, em
particular, no que diz respeito aos crimes contra a vida
e aos próprios delitos de trânsito.
Está nas mãos de comissão constituída pelo Presidente Sarney, que é presidida pelo Senador Eunício
de Oliveira e que tem como Relator o Senador Pedro
Taques, uma mudança no Código Penal brasileiro, em
que se coloca ênfase muito grande no rigor das penas
aplicadas aos crimes contra a vida, contra a integridade física das pessoas.
Penso, Srª Presidente, que há hoje um clima,
na sociedade brasileira, favorável a esses aperfeiçoamentos. Um dos argumentos mais utilizados contra
qualquer mudança importante das instituições, argumento conservador e, eu diria, até reacionário, é o de
que é preciso que mude primeiro a cultura do povo,
para que depois mudem as leis e as instituições. Aliás,
Machado de Assis trata desse assunto com maestria
– com a maestria de sempre –, num conto chamado
a Teoria do Medalhão.
É preciso primeiro mudar a cultura antes de mudar as leis. Mas as leis não podem ficar a reboque da
mudança cultural. É preciso encontrar correta dinâmica
entre a evolução cultural da sociedade e a evolução
das instituições, dos partidos políticos, do Congresso
Nacional, da Presidência da República em temas como
a defesa do meio ambiente, a igualdade de gêneros,
a valorização da educação como instrumento de promoção social, o repúdio à violência, temas como, por
exemplo, o combate aos malefícios do tabaco, que
hoje são muito, muito difundidos e aceitos pela sociedade brasileira.
Há uma ânsia de participação, de intervenção dos
cidadãos na vida pública, manifestada, por exemplo,
nesse abaixo-assinado virtual que corre hoje pelas redes na Internet a respeito da eleição da Presidência
do Senado. É a cidadania interferindo na vida pública.
Lembro-me de que, há muitos anos, quando cheguei do exílio, em 1979, a primeira vez que fui a minha
cidade natal, São José do Rio Preto, fiquei encantado
com o espetáculo das andorinhas que se abrigavam
durante a noite nas árvores da praça central e que, na
madrugada, quando chegava de trem, levantavam voo
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e iam buscar alimento nos campos, para voltar depois
no fim da tarde ao seu abrigo. Eram aves migratórias
que uma vez por ano passavam pela minha cidade.
Veja V. Exª que, naquela época, um prefeito,
zelando pela limpeza da praça, convocou a unidade
do Exército de São José do Rio Preto para que, com
seus holofotes, procurasse criar a ilusão do dia a fim
de que as aves não pousassem mais nas árvores da
praça da minha cidade. Chegaram inclusive a utilizar
tochas para impedir que as andorinhas pousassem.
Naquela época, a reação contra isso se restringiu
a uma meia dúzia de pessoas. Inclusive, eu fazia parte
dessa meia dúzia. Hoje, isso seria absolutamente impensável. Além das penas rigorosas que a legislação
acabou por impor a esses crimes ambientais, há também evolução da consciência dos cidadãos quanto à
valorização da vida – pois a defesa do meio ambiente
não é nada mais do que isso –, que tornaria impossível esse procedimento.
Em relação ao tabaco, o Governador José Serra, que é um reformador, um inovador, quando no governo, propôs à Assembleia projeto de lei proibindo o
fumo em ambientes fechados de uso coletivo. Foi um
Deus nos acuda! “Onde se já viu? Vão acabar com
os empregos! Vão acabar com a vida noturna de São
Paulo! Isso é impossível! É preciso que a cultura do
povo evolua antes de se adotar uma lei como essa!”.
Pois bem, a lei foi aprovada pela Assembleia.
Montou-se um sistema de fiscalização eficiente, que foi
absolutamente, digamos, ao encontro de consciência
que já havia na população do meu Estado, como existe
no conjunto do povo brasileiro, de que o tabaco faz mal
e que ninguém pode buscar o seu próprio prazer em
detrimento da saúde do outro. Aliás, disse o Governador Montoro uma vez, em um debate parlamentar, que
ninguém podia ser proibido de tomar chope ou tomar
cerveja em um bar, mas o fato de tomar o chope ou
a cerveja em um bar não dava licença à pessoa de
urinar na cabeça do vizinho. Pois bem, a lei pegou e,
hoje, ninguém mais contesta.
Esse é um sinal, sinal que é dado pela aceitação
da Lei Seca, pelos seus resultados, pela aprovação
popular dessa medida, mostra, Srª Presidente, que
precisamos ajustar o nosso passo, a evolução cultural
da sociedade brasileira. O Congresso precisa estar em
sintonia com o povo que se quer adulto, que é adulto e que, cada vez mais, exige padrões civilizatórios
elevados e não apenas desenvolvimento econômico,
desenvolvimento que é evidentemente essencial e é
uma condição para que as pessoas usufruam de tudo
aquilo que a civilização moderna oferece. Mas é preciso também padrões de convivência baseados na
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dignidade da pessoa humana. Para essa tarefa, creio
que todos nós estamos convocados.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Gostaria de convidar V. Exª para assumir a Presidência e dizer que estamos sintonizados, porque o
tema que vou abordar também será sobre esses aspectos. E queria agradecer a V. Exª.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Com a palavra, a Senadora Ana
Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente desta sessão, Aloysio Nunes
Ferreira. Telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, servidores desta Casa, estamos desde
ontem, Senador, aqui na sessão do Senado, com uma
sintonia muito fina nos temas que abordamos ontem e
hoje também. Eu gostaria até de cumprimentá-lo pelo
chamamento ao nosso dever não cumprido, porque na
política não há espaço vazio. Se você não assume as
prerrogativas que tem, alguém acaba o atropelando. E
nós fomos atropelados pelo Judiciário e pelo Executivo,
porque não cumprimos o nosso dever na apreciação
dos vetos – mais de três mil vetos. E o Supremo se
manifestou a respeito de uma prerrogativa que nós
não cumprimos. E até não podemos nos queixar da
judicilialização política por conta disso.
Da mesma forma, ocorre em relação ao Fundo
de Participação dos Estados, embora, nesse particular, reconheça que o tema é extremamente polêmico
e complexo. Assim como há decisões e processos no
Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, que
demoram décadas para serem julgados e apreciados
pelos Srs. Ministros, não será certamente pela facilidade ou pela vontade deles em demorar a julgar. É
porque eles são complexos e demandam muito tempo
nessas avaliações e nesses julgamentos. Da mesma
forma, para nós aqui, é a análise do FPE. Eu, do Rio
Grande do Sul, tenho interesses que são conflitantes
com os do seu Estado, de São Paulo, e esta é a Casa
da Federação. São 27 contra 27, como costuma repetir o meu querido Líder Francisco Dornelles, que é um
especialista nessa área.
Então, é exatamente essa a dificuldade que temos, mas, para não termos apreciado os vetos, não
há justificativa plausível. Não se justifica que nós tenhamos, no Congresso Nacional, aberto mão de uma
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prerrogativa nossa. Por isso é que nós só recuperaremos o prestígio e a confiança, mas sobretudo a
credibilidade, quando estivermos cumprindo com o
nosso dever. Há um aspecto, Senador Aloysio Nunes
Ferreira, que V. Exa abordou com muito didatismo, e
eu me encantei com isso, porque penso que nós temos obrigação, quando pedimos mais fiscalização...
O cidadão tem que ter consciência dessa civilidade,
dessa relação social, dessa urbanidade. Como disse
o senhor, citando um bom exemplo, que todo mundo
entende, não adianta tomar chopp bastante e depois
urinar na rua ou na cabeça do vizinho. São atos de
civilidade, de respeito, e tudo que representa um ato
dessa natureza.
Então, nós temos que também cuidar, aqui, zelar por uma questão que é recorrente, e nós somos
cobrados: a questão do combate à corrupção, que é
uma questão crucial. E nós só vamos ter o respeito
não só quando fazemos boas leis, como essa, e eu
louvo V. Exª, porque citou o Deputado Edinho Araújo, que eu conheci num voo, que é da sua terra, é do
PMDB e também o autor do projeto do rigor maior na
Lei Seca. Nós temos exatamente que buscar o caminho de um controle rigoroso sobre a corrupção, tanto
quanto sobre a civilidade no trânsito, o comportamento
que temos no que se refere à urbanidade ou à preservação do meio ambiente, para que um prefeito incauto
e irresponsável não venha a atrapalhar a hibernação
das andorinhas ou a migração das andorinhas, numa
cidade como a sua.
E hoje, de novo, eu também venho abordar o tema
que V. Exª citou aqui: o trânsito. De fato, temos algumas,
eu não diria alegrias, porque não dá para dizer que um
número menor de mortes pode ser uma alegria para
nós. O que nós estamos constatando é que, no final
do carnaval – e V. Exª mencionou rapidamente – o Rio
Grande do Sul registrou o mais violento carnaval dos
últimos 10 anos, ao contrário da estatística brasileira
que mostra uma redução do número de mortes e do
número de acidentes. Foram 33 vítimas no Rio Grande do Sul. Essas mortes aconteceram em rodovias: 14
delas em rodovias federais; 14 em rodovias estaduais;
e mais 5 em rodovias municipais.
Além da dor das famílias das 239 vítimas fatais do
incêndio em Santa Maria, nós somos obrigados a lidar
também com esse trágico número, que é a repetição do
acidente, da mortandade, uma verdadeira guerra civil
no nosso Estado. No ano passado, o feriadão terminou
com 16 vítimas fatais nas estradas gaúchas, contra 20
mortes, em 2011. Mesmo com o rigor da Lei Seca e
com a fiscalização mais rigorosa, o meu Estado – isso
sublinhado por V. Exª com muita correção – apresentou estatísticas preocupantes. É importante ressaltar
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É importante ressaltar – claro, também faço, como
o senhor fez – a eficiente atuação da Polícia Rodoviária
Federal. Neste carnaval, aumentaram, em relação ao
carnaval de 2012, os testes com bafômetro, em 183%.
As autuações de motoristas, em 37%, e as prisões em
flagrante, em 23%. São números importantes, mas eles
refletem apenas uma parcela da realidade das nossas
rodovias. Como bem disse hoje, num comentário, o
jornalista Alexandre Garcia, da TV Globo, no Bom Dia
Brasil – ele que é um atento analista dessas questões
de trânsito –, a tragédia nas estradas brasileiras, que
incluiu o aumento da frota de motos, aumento de caminhões e de carros, é muito maior. Significa quase
uma tragédia diária semelhante à da Boate Kiss, de
Santa Maria.
Entre a meia-noite de sexta-feira, 8 de fevereiro,
e a meia-noite de Quarta-feira de Cinzas, a Polícia Rodoviária Federal registrou 157 mortes e 1.793 feridos
nas estradas brasileiras. Foram 3.149 acidentes. Não
há dúvida de que o rigor na fiscalização e a Lei Seca,
como V. Exª destacou, ajudaram a reduzir os números
trágicos de mortes no trânsito: uma queda de 18% no
número de mortes, de 19% no total de feridos e de 10%
no número de ocorrências. Mas as colisões frontais e
a falta de atenção de muitos motoristas continuaram
sendo algumas das principais causas de vítimas fatais
deste carnaval de 2013. Foi o que eu disse, aliás, exatamente há uma semana, na sexta-feira, nesta mesma
tribuna, alertando para que os motoristas tivessem mais
cuidado, preservando a sua vida, a de sua família e
também a de terceiros.
A tolerância zero, os novos meios de prova, como
os bafômetros mais rigorosos, e a elevação do valor
das multas foram aliados importantes na luta contra
as trágicas estatísticas das estradas brasileiras. É a
mão do legislador aí, como V. Exª muito bem destacou.
Mas é preciso reforçar que o Estado – seja o Governo
Municipal, o Governo Estadual ou o Governo Federal
– também tem responsabilidades para evitar novas vítimas no trânsito. O especialista em direito do trânsito,
Sérgio Luiz Perotto, do meu Estado, fez uma avaliação
importante sobre as causas das tragédias nas rodovias brasileiras. Ele, inclusive, esteve nesta Casa, a
meu convite, para enriquecer o debate “Políticas para
o Trânsito Seguro de Motocicletas”, realizado no ano
passado com a ajuda da Comissão de Assuntos Sociais.
Segundo esse especialista, a lei de trânsito por
si só não opera milagres. É preciso investir, ao mesmo
tempo, em infraestrutura viária, educação e fiscalização de trânsito, segundo artigo publicado por ele nesta
semana no Jornal Zero Hora.
Temos um código de trânsito, com 15 anos de
existência, que é referência no mundo inteiro, preven-
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do punições severas, como a multa de R$1.915 e a
suspensão da habilitação para quem for apanhado
dirigindo depois de consumir bebida alcoólica.
Apesar do rigor, o código não é cumprido. Boa
parte das penalidades sequer é aplicada por falta de
estrutura dos órgãos de trânsito. Aí vem mais reforço
à Polícia Rodoviária Federal e aos DETRANs dos Estados para dar celeridade aos processos, porque, se
não, acabamos estimulando a impunidade, Senador
Aloysio Nunes Ferreira. E as penas restritivas ao direito de dirigir, muitas vezes, deixam de ser aplicadas
devido à prescrição desses processos.
Além disso, os DETRANs estimam que cerca
de 40% dos veículos em circulação estão em situação irregular – 40% dos veículos. São veículos não
licenciados e condutores sem habilitação. Imaginem o
risco que isso representa para as pessoas que estão
cumprindo a lei.
O sistema falho cria uma situação de clandestinidade. Os maus condutores não veem motivos para
respeitar as normas de trânsito, apostando na burocracia do Estado, e os bons motoristas acabam, às
vezes, contagiados pelos maus exemplos.
Como falta espaço para ciclovias e passeios de
pedestres e transporte público de qualidade, as pessoas acabam evitando alternativas de locomoção, sobrecarregando, cada vez mais, as vias públicas. É o
caso do aumento das motocicletas.
Vou citar um exemplo que ilustra bem a inoperância do Estado. Vi um buraco enorme, Senador Aloysio
Nunes Ferreira, na Estrada Parque Península Norte,
que sai lá do Lago Norte, no sentido do Paranoá e do
Varjão, aqui em Brasília, Capital da República. Abriu-se
não um buraco, mas uma cratera no centro da rodovia
central do Varjão. Todo mundo que conhece ali sabe
que é na direção do Paranoá. Era tão grande, que vi
seis carros no acostamento, uns com pneus furados
e outros com a suspensão quebrada, que o guincho
teve que buscar.
Qual foi a solução? Em vez de imediatamente
autorizar de lá e tapar o buraco, para evitar riscos...
Felizmente não houve vítimas fatais, mas, evidentemente, não é esperado no meio de uma avenida central um buraco daquele tamanho. Um bueiro se abriu
ali. Aí uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal parou no meio, com um policial militar que deveria
estar trabalhando para a segurança pública, para que
não houvesse mais riscos. Quarenta e oito horas depois, aquele buraco foi tapado – quarenta e oito horas
depois, Senador Aloysio Nunes Ferreira!
Então, são essas e outras ocorrências que levam
à descrença, exatamente, na demora do Poder Público
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na Capital da República. Agora, se na Capital da República acontece isso, imaginem no resto.
No meu Estado – V. Exª fez uma referência – há
mais de 100 municípios cujas sedes não têm acesso
por pavimentação asfáltica. E veja, Senador: nós estamos no século XXI!
Agora, no recesso, tive o privilégio de, junto com
um casal de amigos, percorrer quase sete mil quilômetros de rodovias, saindo do Acre e chegando a São
Borja lá no Rio Grande do Sul, passando pelo Peru –
praticamente todo –, pela Bolívia, pelo norte do Chile
e pelo norte da Argentina.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu vejo que o
discurso ideológico, radical do Evo Morales é só da
boca para fora. Empresas brasileiras estão fazendo a
duplicação de rodovias na Bolívia, de excelente qualidade, financiadas pelo BNDES. Ótimo que seja assim!
Então, o setor privado está fazendo as rodovias lá na
Bolívia. Da mesma forma, no Peru, o país mais liberal
em relação a essas concessões. E não vimos nenhum
acidente ao longo das estradas – e estradas muito perigosas, que cortam os Andes a 4.950m de altitude. Ou
seja, é uma situação complicada. Nenhum acidente!
Estradas da maior segurança, mesmo aquelas onde
há o desmoronamento de pedras das montanhas que
formam os Andes, pois ali há sinalização, há avisos
quando você está chegando próximos daqueles locais.
E, onde escorre água das montanhas da neve derretida, há também uma superfície própria para não haver
a aquaplanagem do veículo. São pedras que fazem
trepidar o veículo, não havendo, pois, nenhum risco.
Então, uma tecnologia usada para isso.
Tudo isso mostra que nós estamos – o Brasil, a
8ª potência do mundo – numa situação de, no século XXI, termos rodovias que estão contribuindo, pela
sua fragilidade, falta de sinalização, buracos e/ou não
conservação... E, ontem, o Senador Pedro Taques fez
aqui um relato dramático. À noite, na edição do Jornal
Nacional, tudo o que o Senador Pedro Taques falou
estava visível em imagens estarrecedoras, Senador
Aloysio Nunes Ferreira. Eu fiquei pasma ao ver o estado das rodovias brasileiras. Como é que, dessa forma,
haverá condições de escoamento da produção? Era
barro puro; caminhões atolados que perderam totalmente a condição de trafegabilidade.
Eu fiquei com pena dos motoristas e das pessoas
que operam ali, até com risco da própria vida. Um dos
motoristas, que teve um problema cardíaco, até que
chegasse o socorro, passou por uma situação seriíssima de risco de saúde.
Então, veja que as administrações públicas precisam ter um cuidado muito maior em relação a isso.
Precisamos repensar esse quadro de inoperância do
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Estado, incluindo seus mecanismos repressores, especialmente na área do trânsito, pois as mortes continuam acontecendo em escala crescente. E melhorar,
claro, as condições das rodovias.
Como citei na semana passada, no Carnaval de
2012, 192 pessoas morreram nas rodovias brasileiras.
Foram quase 3.499 acidentes, com 2.207 feridos, em
apenas cinco dias. São números tão trágicos e alarmantes como os daquela tragédia ocorrida lá no meu
Estado, em Santa Maria.
Dados da própria Polícia Rodoviária Federal
apontam as nove rodovias mais perigosas e com os
maiores históricos de acidentes durante o período do
Carnaval. São as BRs 101, 222, 116, 376, 040, 381,
050, 153 e 290.
Os trechos com maior histórico de acidentes estão
nos seguintes Estados: Rio de Janeiro, Ceará, Santa
Catarina e Paraná. O Estado de V. Exª está fora dessa lista como bem V. Exª ressaltou aqui quando falou.
Esses são dados de um estudo realizado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em
parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Os quilômetros 20 a 30 da BR-290, no Rio Grande do Sul, próximo
a Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte do meu
Estado, município que fica a 80km de Porto Alegre,
ainda apresentaram, segundo o estudo, os maiores
riscos de acidentes.
Por isso, além das sugestões convencionais,
como manter uma distância segura do veículo que vai
à frente e evitar a ultrapassagem em faixa contínua,
pontes e curvas, é preciso também maior participação
do Estado na melhoria da sinalização e na qualidade
das rodovias, com a construção de acostamentos e refúgios e, bem como informações claras aos motoristas.
A indústria automobilística, Senador Aloysio Nunes Ferreira, que ainda não aceitou o convite feito pela
Comissão de Assuntos Econômicos para vir aqui dizer
por que os veículos no Brasil são tão caros, comparativamente a outros países do mundo, e ainda poluentes,
deveria vir aqui e se envolver no debate sobre segurança dos veículos, haja vista que muitos casos decorrem
exatamente de problemas mecânicos nos automóveis.
Nós estamos ainda defasados em matéria de segurança, de acordo com estudos feitos por institutos
europeus, em no mínimo 20 anos. Isso não é aceitável
se considerarmos o preço que o consumidor brasileiro
paga pelos veículos no Brasil.
Por fim, Senador Aloysio Nunes Ferreira, neste
ano, reapresentei um projeto, do ex-deputado Fernando
Gabeira, seu amigo, que está tramitando na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ), para facilitar o acesso
à Carteira de Habilitação para os motoristas daltônicos,
pessoas com dificuldade para identificar as cores. A
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ideia, vinda já daquele projeto, é que o formato dos semáforos seja alterado de acordo com o foco luminoso:
quadrado para luz vermelha, triangular para amarela
e circular para verde.
Com uma simples etiqueta ou adesivo, é possível
implementar essa melhoria, que pode aumentar a segurança e a qualidade no trânsito para quinze milhões
de brasileiros daltônicos – 8% dos brasileiros, o equivalente à cidade de São Paulo e região metropolitana
paulista. Eu penso que, com isso, resgato um direito
humano dessas pessoas que têm não propriamente
uma deficiência visual, mas uma disfunção de troca
das cores. Então, seria a adaptação do sinal para a
compreensão das pessoas daltônicas.
Portanto, segurança no trânsito passa por uma
conjunção de fatores. A lei precisa continuar sendo
muito rigorosa e acessível a todos, sem discriminação. A fiscalização tem que ser intensificada, o que se
provou agora com o trabalho exemplar da Polícia Rodoviária Federal. Eu, como o senhor, também desejo
que os governos estimulem e aumentem as condições
materiais e, sobretudo, humanas para esses profissionais. O motorista deve prestar muita atenção, com um
cuidado redobrado aos riscos de dirigir à noite, ou ter
cautela ao dirigir com chuva. Além disso, o Estado precisa cumprir seu papel, oferecendo melhor estrutura,
rodovias e estradas com segurança, bem sinalizadas.
Quando todos fizerem a sua parte, as mortes
no trânsito cessarão, não só no meu Estado, mas em
todo o Brasil. E nós deixaremos de, a cada fim de carnaval, ter que vir à tribuna para falar de estatísticas
trágicas que acabam enlutando centenas de famílias
em nosso País.
Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Senadora Ana Amélia, é sempre
bom ouvir V. Exª, mesmo quando trata de temas graves
como esse que acaba de abordar. Repetindo Antônio
Carlos Jobim: “se todos fossem iguais a você...” (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo
Plenário, dos seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
– nº 292, de 2012 (nº 2.495/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e
Solidária de Comunicação Social Itapuã para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Viamão, Estado do Rio Grande
do Sul;
– nº 377, de 2012 (nº 390/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
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permissão à Buritis Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Boa Vista,
Estado de Roraima;
– nº 384, de 2012 (nº 404/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Viseu, Estado do Pará;
– nº 385, de 2012 (nº 405/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação
Osvaldo Cruz Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Bastos, Estado de São Paulo;
– nº 410, de 2012 (nº 2.153/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Paraibana de Radiodifusão,
Sons e Imagens Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Santa Helena, Estado da Paraíba;
– nº 411, de 2012 (nº 2.365/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Transmissão de Rádio e Televisão
do Nordeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba;
– nº 412, de 2012 (nº 2.367/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede Tamandaré de Rádio e
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Umbuzeiro, Estado da Paraíba;
– nº 419, de 2012 (nº 3.090/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Radiodifusora Siriema Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Guaíra, Estado do Paraná;
– nº 420, de 2012 (nº 77/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural de Altamira do Paraná
– ACODCAP para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Altamira do
Paraná, Estado do Paraná;
– nº 424, de 2012 (nº 1.400/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária do
Jaracaty para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Luís, Estado do
Maranhão;
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– nº 425, de 2012 (nº 2.729/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada ao Sistema Tropical
Rondoniense de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia;
– nº 427, de 2012 (nº 2.957/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Mirante
do Maranhão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão;
– nº 432, de 2012 (nº 3.102/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Lamoglia Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro;
– nº 435, de 2012 (nº 367/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Dorner & Grigoletto Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Nortelândia, Estado de Mato Grosso;
– nº 443, de 2012 (nº 395/2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Energia FM de São
José dos Campos Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo;
– nº 447, de 2012 (nº 346/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Vida FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de São
José dos Campos, Estado de São Paulo;
– nº 449, de 2012 (nº 528/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Emissora
Vanguarda Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Sorocaba, Estado de São Paulo;
– nº 451, de 2012 (nº 1.959/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária com
Ações Participantes para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Jucas,
Estado do Ceará;
– nº 452, de 2012 (nº 2.190/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Cultural e Sonora
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Novarrussense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Russas, Estado do Ceará;
– nº 455, de 2012 (nº 2.724/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Ceará Rádio Clube
S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará;
– nº 461, de 2012 (nº 2.964/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Padre Luso Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Porto
Nacional, Estado do Tocantins;
– nº 462, de 2012 (nº 3.055/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Jornal de Rio
Claro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Rio Claro, Estado de São Paulo;
– nº 463, de 2012 (nº 3.073/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos
Amigos de Fátima para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Fátima,
Estado do Tocantins;
– nº 467, de 2012 (nº 121/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Colorado Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Colorado, Estado do Paraná;
– nº 468, de 2012 (nº 153/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Cultural de Difusão
Comunitária Pompéia – ACUDICOP para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Dilermando de Aguiar, Estado do
Rio Grande do Sul;
– nº 469, de 2012 (nº 156/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Conselho Cultural
de Difusão Comunitária para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 470, de 2012 (nº 169/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária
Cultural Bom Sucesso para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bom
Sucesso do Sul, Estado do Paraná;
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– nº 472, de 2012 (nº 201/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM
de Blumenau Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina;
– nº 474, de 2012 (nº 291/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Morena Stereo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo;
– nº 477, de 2012 (nº 490/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade
de Campinas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo;
– nº 478, de 2012 (nº 498/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Elo de Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Ipaporanga, Estado do Ceará;
– nº 480, de 2012 (nº 506/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Siqueira Campos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Colinas
do Tocantins, Estado do Tocantins;
– nº 482, de 2012 (nº 530/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Currais Novos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Currais
Novos, Estado do Rio Grande do Norte.
– nº 483 de 2012 (nº 851/2003 Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Grande Picos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Picos,
Estado do Piauí;
– nº 484, de 2012 (nº 1.304/2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e
Cultural de Guadalupe - ACCG para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
Guadalupe, Estado do Piauí;
– nº 485, de 2012 (nº 3.103/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Portal Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
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frequência modulada na cidade de Vila Valério, Estado do Espírito Santo;
– nº 486, de 2012 (nº 78/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Educativa
de Radiodifusão de Breves para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Breves, Estado do Pará;
– nº 487, de 2012 (nº 87/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Sul Capixaba
FM de Guaçuí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Guaçuí, Estado do Espírito Santo;
– nº 488, de 2012 (nº 113/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Capixaba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo;
– nº 489, de 2012 (nº 177/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Fundação de Assistência à
Família Antonio Correa de Lima - Fuafa para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Irituia, Estado do Pará;
– nº 490, de 2012 (nº 149/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Trindadense de Cultura e Comunicação Social para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Trindade do Sul, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 491, de 2012 (nº 151/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária Cultural
de Floriano Peixoto para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Floriano
Peixoto, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 492, de 2012 (nº 204/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio FM Cidade de
Mogi Guaçu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo;
– nº 493, de 2012 (nº 165/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Novaboavistense de
Radiodifusão Comunitária para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Boa Vista, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 494, de 2012 (nº 152/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodi-
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fusão Comunitária de Canudos do Vale para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Canudos do Vale, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 496, de 2012 (nº 449/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Aparecida, Estado de São Paulo;
– nº 499, de 2012 (nº 1.645/2005, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão e Serviços Sociais “José Fernandes
da Silva” para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Guapé, Estado de
Minas Gerais;
– nº 500, de 2012 (nº 1.721/2005, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária Radiocom FM Chapecó para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Chapecó,
Estado de Santa Catarina;
– nº 501, de 2012 (nº 2.874/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Platina de
Ituiutaba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais;
– nº 502, de 2012 (nº 2.885/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Novas de Paz
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná;
– nº 504, de 2012 (nº 2.917/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação João
Paulo II para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe;
– nº 506, de 2012 (nº 3.098/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio 96 FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Rio
Verde, Estado de Goiás;
– nº 508, de 2012 (nº 154/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos
Amigos Chapadenses para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Chapada Gaúcha, Estado de Minas Gerais;
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– nº 509, de 2012 (nº 175/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Jeceaba para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jeceaba, Estado de
Minas Gerais;
– nº 510, de 2012 (nº 239/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Limaduartina Amigos da Comunicação para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lima
Duarte, Estado de Minas Gerais;
– nº 511, de 2012 (nº 309/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada ao Sistema Rádio Norte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Montes Claros, Estado de Minas Gerais;
– nº 512, de 2012 (nº 389/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Radiodifusão Luth
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Tefé, Estado do Amazonas;
– nº 513, de 2012 (nº 432/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fiuza & Silva Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Indiara, Estado de Goiás;
– nº 514, de 2012 (nº 455/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Municipal Organizada Barão do Monte Alto para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Barão de Monte Alto, Estado de Minas Gerais;
– nº 515, de 2012 (nº 479/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a autorização outorgada ao Estado de Goiás
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Goiânia, Estado de Goiás;
– nº 516, de 2012 (nº 500/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Piranga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Piranga, Estado de Minas Gerais;
– nº 517, de 2012 (nº 517/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio 880 Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Pedro Leopoldo,
Estado de Minas Gerais;
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– nº 524, de 2012 (nº 2.932/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Videomaker do
Brasil para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo;
– nº 525, de 2012 (nº 2.264/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Bragança Paulista para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bragança Paulista, Estado de São Paulo;
– nº 526, de 2012 (nº 3.087/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Batatais,
Estado de São Paulo;
– nº 529, de 2012 (nº 186/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Desenvolvimento
Comunitário dos Moradores de Ipueiras para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ipueiras, Estado do Ceará;
– nº 530, de 2012 (nº 237/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Vale do Rio
Tietê Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
José Bonifácio, Estado de São Paulo;
– nº 531, de 2012 (nº 273/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Fundação Brasil 2000
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo;
– nº 532, de 2012 (nº 377/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à SBC – Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Primavera,
Estado do Pará;
– nº 533, de 2012 (nº 384/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Torre de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Palmeira D’Oeste, Estado de São Paulo;
– nº 534, de 2012 (nº 398/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Amazônia Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em frequência modulada na cidade de Caiabu,
Estado de São Paulo; e
– nº 535, de 2012 (nº 453/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Beneficente Cultural
e Comunitária Viva Mosqueiro para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Belém, Estado do Pará.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – A Presidência comunica ao Plenário
que se esgotou no dia 14 de fevereiro do corrente, nos
termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução
do Congresso Nacional nº 1, de 2006, o prazo para
interposição de recurso, por 5 (cinco) dias úteis, para
que fosse apreciado pelo Plenário do Congresso Nacional o Aviso nº 11, de 2011-CN e os Avisos nºs 2,
7, 14 a 17, 19 a 21, 23 e 24, de 2012-CN.
Não tendo sido apresentados recursos, as matérias vão ao arquivo.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – A Presidência comunica ao Plenário
que se esgotou no dia 14 de fevereiro do corrente, nos
termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução
do Congresso Nacional nº 1, de 2006, o prazo para
interposição de recurso, por 5 (cinco) dias úteis, para
que fosse apreciado pelo Plenário do Congresso Nacional o Aviso nº 22, de 2012-CN.
Não tendo sido apresentados recursos, a matéria vai ao arquivo.
Será encaminhada cópia do Parecer ao Tribunal
de Contas da União e feita comunicação à Câmara
dos Deputados e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – A Presidência recebeu do Presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, o Ofício nº 9, de 2013-CN (nº 63/2013-BNDES
GP, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16
de junho de 2009, e do art. 1º, § 8º, da Lei nº 12.453,
de 21 de julho de 2011, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao quarto trimestre de 2012.
É a seguinte a Matéria:
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte
calendário para tramitação da matéria:
Leitura: 15-2-2013
Até 20/2
Até 7/3
Até 14/3
Até 21/3

prazo para publicação e distribuição
dos relatórios da matéria;
prazo para apresentação de relatório;
prazo para apresentação de emendas; e
prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à
Mesa do Congresso Nacional.
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A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 15 de fevereiro do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 20 minutos.)
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Ata da 9ª Sessão, Não Deliberativa,
em 18 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Ana Amélia e dos Srs. Pedro Taques,
Randolfe Rodrigues, Ivo Cassol e Cícero Lucena
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e
encerra-se às 19 horas e 27 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Cumprimentando todos que nos acompanham
através da TV Senado e da Rádio Senado, eu queria
dizer que estamos iniciando nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 48, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do Artigo 397
do Regimento Interno do Senado Federal, c/c o artigo
50 da Constituição Federal, o comparecimento do Ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio de
Aguiar Patriota, para prestar os devidos esclarecimentos
acerca da presença de agentes cubanos designados
para acompanhar os passos da Srª Yoani Sánchez no
Brasil, bem como a participação de servidores do governo brasileiro no referido esquema.
Justificação
Em matéria publicada pela revista VEJA dessa
semana, intitulada “O Dossiê da Vergonha”, é denunciado esquema de espionagem elaborado pelo governo
cubano, que escalou um grupo de agentes para vigiar
os passos da blogueira Yoani Sánchez no Brasil
Conforme explica a referida reportagem, o plano
para seguir e constranger Yoani Sánchez foi elaborado pelo governo cubano, mas seria executado com o
conhecimento e o apoio do PT, de militantes do par-

tido e de pelo menos um funcionário da Presidência
da República.
Ademais, a reportagem afirma que o embaixador
de Cuba no Brasil, Carlos Zamora Rodríguez, reuniu-se com um grupo de militantes do PT e do PC do B
na embaixada do seu país, em Brasília, para repassar
um dossiê desqualificando a blogueira.
Diferentemente de Cuba, o Brasil goza de uma
plenitude democrática que se estende à liberdade de
imprensa e, principalmente, de manifestação pública
de todos os seus cidadãos.
No entanto, por estar imbuído da missão diplomática, o referido embaixador está sujeito às regras que
lhe são impostas, principalmente, pela Convenção de
Viena para Relações Diplomáticas, internalizada pelo
Decreto 56.435/65, que assim dispõe:
Artigo 41 (...)
1. Sem prejuízo de seus privilégios e imunidade todas as pessoas que gozem desses
privilégios e imunidades deverão respeitar as
leis e os regulamentos do Estado acreditado.
Têm também o dever de não se imiscuir nos
assuntos internos do referido Estado.
Diante dos fatos acima relatados é que proponho
que o Ministro compareça ao Senado Federal, para
prestar os devidos esclarecimentos sobre o plano de
espionagem montado pelo governo cubano no Brasil,
bem como a participação do embaixador cubano, do
Partido dos Trabalhadores e de servidores da Presidência da República no referido esquema.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2013. – Senador Alvaro Dias, Vice-Líder do PSDB.
REQUERIMENTO
Nº 49, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do Artigo 397
do Regimento Interno do Senado Federal, c/c o artigo 50 da Constituição Federal, o comparecimento do
Secretário Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, para prestar os devidos esclarecimentos
acerca da presença de agentes cubanos designados
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para acompanhar os passos da Srª Yoani Sánchez no
Brasil, bem como a participação de servidores do governo brasileiro no referido esquema.
Justificação
Em matéria publicada pela revista VEJA dessa
semana, intitulada “O Dossiê da Vergonha”, é denunciado esquema de espionagem elaborado pelo governo
cubano, que escalou um grupo de agentes para vigiar
os passos da blogueira Yoani Sánchez no Brasil
Conforme explica a referida reportagem, o plano
para seguir e constranger Yoani Sánchez foi elaborado
pelo governo cubano, mas seria executado com o conhecimento e o apoio do PT, de militantes do partido e de
pelo menos um funcionário da Presidência da República.
Ademais, a reportagem afirma que o embaixador
de Cuba no Brasil, Carlos Zamora Rodríguez, reuniu-se com um grupo de militantes do PT e do PC do B
na embaixada do seu país, em Brasília, para repassar
um dossiê desqualificando a blogueira.
Diferentemente de Cuba, o Brasil goza de uma
plenitude democrática que se estende à liberdade de
imprensa e, principalmente, de manifestação pública
de todos os seus cidadãos.
No entanto, por estar imbuído da missão diplomática, o referido embaixador está sujeito às regras que
lhe são impostas, principalmente, pela Convenção de
Viena para Relações Diplomáticas, internalizada pelo
Decreto 56.435/65, que assim dispõe:
Artigo 41 (...)
1. Sem prejuízo de seus privilégios e imunidade todas as pessoas que gozem desses
privilégios e imunidades deverão respeitar as
leis e os regulamentos do Estado acreditado.
Têm também o dever de não se imiscuir nos
assuntos internos do referido Estado.
Diante dos fatos acima relatados é que proponho
que o Sr. Gilberto Carvalho compareça ao Senado Federal, para prestar os devidos esclarecimentos sobre
o plano de espionagem montado pelo governo cubano no Brasil, bem como a participação do embaixador
cubano, do Partido dos Trabalhadores e de servidores
da Presidência da República no referido esquema.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2013. – Senador Alvaro Dias, Vice-Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

Terça-feira 19

739

03603

REQUERIMENTO
Nº 50, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 218, combinado com
o art. 221, do Regimento Interno do Senado Federal, a
inserção em ata de VOTO DE PESAR pelo falecimento,
no dia 14 de fevereiro corrente, do advogado, político
brasileiro e escritor Fernando Lyra e a apresentação
de condolências:
I – à família;
II – à Fundação Joaquim Nabuco, Órgão do Ministério da Educação
Nordestino, nasceu em 8 de outubro de 1938, em
Recife, começou sua vida pública pelo antigo MDB,
partido que ajudou a criar e defender, quando foi eleito pela primeira vez Deputado Estadual em 1966,
tornando-se um dos seus “autênticos” representantes.
Entre tantos outros valores, lutou, bravamente, contra
a ditadura e pela democracia. Foi, com Tancredo Neves,
um dos principais articuladores políticos da transição democrática brasileira, trabalhando ativamente pelas “Diretas
Já”, movimento que empurrou Regime Militar à queda.
Foi um homem que representou os anseios do
povo brasileiro no Parlamento, onde dedicou mais de
40 anos de sua vida nas lutas por um Brasil mais justo,
tanto que, a partir de 1970 foi eleito Deputado Federal
por mais seis legislaturas.
Em 1982, afastou-se para ser o Ministro da Justiça
no início do governo do Presidente José Sarney, em
reconhecimento ao seu papel de coordenador político
na campanha para eleição a Presidente da República
de Tancredo Neves.
Sua luta política o levou a ser candidato a Vice-Presidente da República, junto com Leonel Brizola, mostrando a consolidação do processo democrático brasileiro.
Afastado da política partidária, mas não da vida
pública, presidiu a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), órgão do Ministério da Educação, cadeira ocupada
durante 31 anos por Fernando Freyre, filho de Gilberto
Freyre, outros ilustres pernambucanos.
À família e seus companheiros mais próximos,
nosso sincero pesar pelo falecimento do pai, do homem
público e do amigo, que esteve sempre comprometido
com o desenvolvimento do Brasil.
Sala das sessões, – Senador Eunício Oliveira,
Líder da Bancada do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa:
– como membro titular o Deputado Severino
Ninho, em substituição ao Deputado Beto Al-
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buquerque, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 597, de 2012, conforme o Ofício nº
4, de 2013, da Liderança do PSB na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular o Deputado Valtenir Pereira, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 600,
de 2012, conforme o Ofício nº 5, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular o Deputado Dr. Ubiali,
em substituição ao Deputado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 601,
de 2012, conforme o Ofício nº 6, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular a Deputada Janete Capiberibe, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
602, de 2012, conforme o Ofício nº 7, de 2013,
da Liderança do PSB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular a Deputada Sandra
Rosado, em substituição ao Deputado Beto
Albuquerque, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 603, de 2013, conforme o Ofício nº
8, de 2013, da Liderança do PSB na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular o Deputado Paulo Foletto,
em substituição ao Deputado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 605,
de 2013, conforme o Ofício nº 9, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados;
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
Of. B/ nº4/13
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Severino Ninho (PSB-PE), como titular, da Medida
Provisória nº 597, de 2012, “Dá nova redação ao § 5º
do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre
o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.”
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
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Of. B nº 5/13
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Valtenir Pereira (PSB – MT), como titular,
da Medida Provisória nº 600, de 2012, “Altera a Lei nº
12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº
581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal;
altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº
8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera a
Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012.”
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
Of. B nº 6/13
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Dr. Ubiali (PSB – SP), como titular, da Medida
Provisória nº 601, de 2012, “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 pagamento 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 das o valor da remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – CONFINS.”
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerquer Líder do PSB.
OF.B/007/13
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Janete Capiberibe (PSB-AP), como titular,
da Medida Provisória nº 602, de 2012, “Autoriza a
prorrogação de contratos por tempo determinado no
âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Proteção da Amazônia _ Censipam e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação _ FNDE.”
Respeitosamente, – Deputado Bento Albuquerque Líder do PSB.
Of. B/ nº 8/13.
Brasília, 5 de fevereiro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da
Deputada Sandra Rosado (PSB–RN), como titular, da
Medida Provisória nº 603, de 2013, “Altera a Medida
Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, amplia para o
ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que
trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e
estabelece medidas para aquisição de milho em grãos
para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos
pequenos criadores situados aos Municípios da área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE”.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
OF.B/009/13
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Paulo Foletto (PSB-ES), como titular, da Medida
Provisória nº 605, de 2013, “Altera a Lei nº 10.438, de
abril de 2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos.”
Respeitosamente, _ Deputado Beto Albuquerque Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Temos uma lista de oradores inscritos. Como
primeiro orador inscrito está o Senador Paulo Paim,
do Rio Grande do Sul, querido colega de bancada
no Partido dos Trabalhadores. Em seguida, Senador
Aloysio Nunes e, como terceiro orador inscrito, a Senadora Ana Amélia.
Senador Paulo Paim, V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Jorge Viana, é uma alegria falar da tribuna do Senado
sob a sua presidência.
V. Exª me relatava, minutos atrás, que esteve no
Rio Grande. Dizia-me, inclusive, que quer conversar
mais sobre o Rio Grande, com ideias, que achei muito
interessantes, sobre as quais vamos conversar num
outro momento, de algumas iniciativas que V. Exª teve
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no Acre e que deram excelentes resultados. Estou à
disposição para essa conversa, não vamos esquecer.
Sr. Presidente, venho à tribuna, e normalmente faço mais de um pronunciamento, pelo número de
correspondências que recebo de todo o Brasil pedindo que eu aborde certos temas. Hoje vou falar sobre a
validação dos diplomas de universidades estrangeiras.
Sr. Presidente, a cada dia, tem crescido o número
de correspondências que recebo de alunos reclamando das dificuldades da validação dos diplomas obtidos
no exterior. O Brasil tem vivido, nos últimos anos, um
processo de expansão da internalização de diplomas
estrangeiros, pois as facilidades de estudo de brasileiros em outros países têm crescido ano a ano.
É tão forte essa colocação que – me lembro eu
– recentemente buscávamos, no Ministério da Educação, um tipo de cota para negros e pobres, em curso
no exterior, e que está sendo feito, com muita competência, pelo Ministro Mercadante.
Mas o que acontece, Sr. Presidente? O regresso
desses estudantes que buscam especialização fora do
País tem sido, no mínimo, para eles, preocupante, pois
é necessária uma verdadeira peregrinação em busca
da validação dos títulos. Ocorre que o processo de
reconhecimento é extremamente demorado, burocrático e, como eles dizem, exige uma longa caminhada.
Inúmeros são os casos de quem retorna ao País, depois de uma temporada de estudo no exterior, e não
consegue ter o documento reconhecido, dificultando
assim a sua atuação profissional.
A grande questão está no fato de que cada universidade pública tem autonomia para estabelecer critérios próprios para esse reconhecimento. É possível,
inclusive, que o estudante dê entrada ao processo em
mais de uma instituição, para aumentar as chances de
obter o diploma de validade para o País.
E ainda, além da demora, os trâmites pesam no
bolso de quem estudou lá fora e está desempregado
aqui no Brasil. Em geral, as universidades cobram
uma taxa administrativa para custear o processo. E
não existe um valor predefinido, cada instituição cobra
o quanto quer. Por isso, os valores podem chegar ao
dobro de uma universidade para outra.
Outra dificuldade enfrentada pelos estudantes –
e muitos queriam até que eu tratasse desse tema no
Estatuto da Juventude – é a falta de parâmetros para
análise e aprovação dos títulos, resultando, muitas
vezes, em situações esdrúxulas.
Esse é um problema que se prorroga por mais
de dez anos, e acredito que é tímido ainda o avanço
nessa área, pois o número de reclamações que recebo,
se comparar um ano para outro, vem quase dobrando.
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Sr. Presidente, considerando que nós incentivamos muito o Mercosul, considerando que o Mercosul
objetiva a integração latino-americana com a superação das barreiras e a livre movimentação de mercadorias, de serviços, de capitais e de recursos humanos,
acredito que seja possível criar um mecanismo de reconhecimento mútuo, simplificando a capacidade de
análise dos títulos e aproximando os sistemas educacionais, tanto para os brasileiros como para aqueles
que não são brasileiros e que têm o mesmo problema
no campo do Mercosul, só como exemplo.
Tomei conhecimento de que o Conselho Nacional de Educação possui uma comissão especialmente
criada para estudar o assunto denominada Comissão
de Revalidação. O Conselheiro Sérgio Roberto Franco, presidente da referida comissão, tem-se dedicado
ao tema, junto com os demais conselheiros. É sinal de
que há, por parte do Ministério, de fato, preocupação
quanto a essa questão que trago à tribuna.
A ideia é tornar o processo brasileiro menos moroso. Acredito que é preciso intensificar as tratativas
com os outros países-membros do bloco do Mercosul,
especialmente em relação às especializações, o que,
a meu ver, vem acontecendo, repito, a uma velocidade
aquém do desejável, ou seja, lenta, devido às barreiras
ainda existentes.
Por outro lado, quanto ao ensino de graduação, a
implantação do Sistema Arcu-Sul tem buscado aprimoramento da aferição da qualidade dos cursos ofertados
nos países-membros do Mercosul e contribuindo, aí,
sim, para desenvolver as capacidades institucionais
dos países de avaliar os cursos de educação superior.
Sr. Presidente, o Arcu-Sul é um sistema de certificação de qualidade acadêmica que se baseia no
perfil do graduado e nos critérios regionais de qualidade. É um avanço, com certeza, na integração com
resultados positivos.
Lembro ainda que tramitam, no Congresso Nacional, inúmeros projetos a respeito do tema. É preciso
que avancemos nessa votação.
Acredito que a revalidação ou o reconhecimento
automático de diplomas expedidos por instituições de
ensino estrangeiro deve estar em conformidade com
a comprovação de excelência acadêmica da universidade. Isso tudo nós sabemos.
Precisamos, sim, é fomentar o conhecimento, a
capacitação e a troca de experiências, mas, acima de
tudo, precisamos estabelecer critérios para que haja
uma segurança na validação desses títulos.
Sr. Presidente, eu queria ainda, nestes 13 minutos que me restam, primeiro, fazer um pequeno relato
de duas delegações que eu recebi hoje pela manhã,
aqui no Senado.
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Recebi o Presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT,
o Sr. Alci Matos Araujo, que estava acompanhado de
Francisco Luiz Saraiva, Maximiliano Garcez, Talita de
Freitas, Márcio Luis Sales, Nasson Antônio de Oliveira.
Na pauta um projeto de nossa autoria, o PLS
nº 115 de 2007, que regulamenta a profissão de comerciário.
Senador Jorge Viana, é um projeto que já foi
aprovado aqui, foi aprovado na Câmara. É um grande entendimento entre empresários e trabalhadores.
O que aconteceu, quando ele foi aprovado aqui e
voltou para a Câmara, é que houve um entendimento
apenas de redação, mas que alguns entenderam que
alterava o mérito. Tudo bem. Houve uma pequena mudança, e ele já voltou para o Senado, já foi aprovado
na Comissão de Educação, está na Mesa. Por isso, eu
quero fazer um apelo a V. Exa e ao Presidente da Casa,
que não é um projeto polêmico, para que ele seja votado logo que a pauta for liberada. É o PL nº 115, que
regulamenta a profissão de comerciário.
Houve o empenho, inclusive – questão de justiça –, do próprio Presidente Sarney, que ajudou muito
na indicação do Relator, e o projeto está pronto para
ser votado.
Repito, não existe nenhuma polêmica. E, somente
assim, a profissão chamada a mais antiga do mundo
poderá ser aprovada mediante a decisão do Plenário,
e o projeto vai, então, direto, tenho certeza, para a
sanção da Presidente.
Repito, Sr. Presidente, o projeto está na pauta
do Plenário. Solicitamos, então, a pedido de todas as
centrais sindicais, de todas as confederações e de todos os setores dos empresários.
Foi um amplo acordo que eles fizeram para que
o projeto fosse, então, regulamentado da forma como
ele volta, agora, da Câmara dos Deputados.
Repito, o projeto foi debatido com trabalhadores
e empregadores. É um avanço que vai dar segurança
jurídica, tanto para empregados quanto para empregadores do setor.
E aí eu estou falando de carga horária definida,
repouso semanal, regras claras para que as partes
negociem o próprio piso nacional.
Então, é um projeto que, tenho certeza, se for
colocado, será votado por unanimidade.
Quero dizer que, também pela manhã, Sr. Presidente, tive o privilégio de receber a visita do Presidente
da Confederação Nacional da Família Militar, Almirante
Waldemar Campello Filho, que estava acompanhado
do Coronel Cantídio Rosa Dantas e ainda do Diretor
da Cobap, João Pimenta. Tratamos do desnivelamen-
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to salarial dos militares brasileiros e discutimos a MP
2.215, de 2001.
Vamos realizar – caminho para o encerramento
deste tema – uma audiência pública na Comissão de
Direitos Humanos, para tratar dessa questão, no dia
4 de março.
Para mim – acho natural –, o servidor, o trabalhador civil ou militar tem todo o direito de, democraticamente, vir ao Parlamento e apresentar as suas propostas quanto à sua atividade, o que eles entendem que
deva ser aprimorado. Foi um debate do mais alto nível.
Vamos então dar oportunidade, no dia 4 março,
para que eles exponham na comissão as suas principais reivindicações em matéria de ajuste, tanto do
plano de carreira como também das condições para
que desenvolvam as suas atividades.
Quando me procuraram, perguntaram-me se eu
não ficava constrangido, e disse: “Eu não fico constrangido coisa nenhuma”. Eu recebo muito bem todos
os servidores, seja civil seja militar, seja da área pública seja da área privada, e ouço todos. Aquilo que
eu entender justo eu encaminharei naturalmente para
a área competente.
Então, no dia 4, receberei essa delegação, e vamos ouvir as principais reivindicações. Aqui se trata
principalmente da área dos aposentados e pensionistas que atuam na chamada área militar.
Sr. Presidente, aproveitando os meus oito minutos, eu ainda quero fazer um rápido pronunciamento
sobre o processo de adoção de crianças no Brasil.
Eu vou resumir dizendo que não custa nada aqui
recordarmos que o processo de adoção no Brasil envolve regras rígidas e leva em média, conforme alguns
especialistas com que tive a oportunidade de dialogar
nas comissões, um ano para ser concluído, agravando a situação de centenas de crianças que aguardam
uma família nos abrigos brasileiros.
Outra distorção, igualmente apontada pelo Grupo
De Volta para Casa, é aquela que determina a adoção
de irmãos somente pela mesma família. E por que eu
achei que procede? Às vezes, uma criança que tem
um ano perde a oportunidade de ser adotada, porque
tem um grupo de irmãos que podem ser de dez, oito,
cinco, quatro, três. E como é que alguém, pela lei, vai
poder adotar oito crianças? É claro que não vai.
Às vezes, então, devido à lei, nenhum deles é
adotado, porque não se sente em condição de adotar
os oito. Aí os oito ficam lá, como se fosse – desculpem a expressão – num depósito e nunca vão deixar
de ser irmãos. Por isso que acho que a lei merece, de
fato, muito carinho, muita atenção. E os especialistas
com quem temos conversado têm apontado que há
caminhos, sim, de resolver essa questão de forma que
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eles possam ficar na mesma cidade. Podemos dar o
exemplo de pais separados. Acontece muitas vezes
que o filho ou a filha fica com a mãe ou fica com o pai.
Então, nós poderíamos mudar a lei para assegurar que
essas crianças tenham o direito da adoção sem que
uma única família tenha de adotar todos.
Sr. Presidente, é claro que essa restrição acaba por prejudicar principalmente os mais novos. Sem
dúvida, nenhuma...Eu entendo que podemos perfeitamente pensar em situação de irmãos que moram em
lugares, em cidades e até em países diferentes, sem
que isso implique, necessariamente, a desidratação
do amor ou do carinho um pelo outro.
Ao mesmo tempo, o Grupo de Apoio à Adoção
Aconchego de Brasília, por exemplo, observa que
“a simples [aqui, a expressão que eles usam é meio
pesada] demonização dos juízes e outras instâncias
intermediadoras não resolve a questão, tampouco sinaliza novos tempos.”
É preciso que a gente estabeleça um diálogo
muito franco, muito aberto com o Ministério Público,
com os juízes, sempre tendo como alvo principal – e
quando eu digo alvo, é que o benefício, que o sujeito
da história não seja nem o juiz, nem o promotor, nem
o pai adotante – a criança. Temos de mover todos os
esforços para que a criança seja o sujeito que vai ser
efetivamente beneficiado.
De fato, as ilegalidades em processo de adoção
que acontecem reforçam a necessidade da mudança
da Lei nº 12.010, de 2009. Mas isso não é tudo. Para
esses líderes, o País teria de mudar, antes de tudo,
a cultura do privilégio que domina a consciência e as
ações, muitas vezes, no caso de adoção.
E aqui eles repetem que nós temos quando pensamos em adoção, não o bem do pai adotante ou da
mãe adotante, que também vai ser contemplado, que
vai ter o amor do filho adotado. Mas em primeiro lugar
é pensando na criança.
E aqui eles lembram que, nesse sentido, de nada
adiantaria alardear o escândalo da Bahia se nada fizermos sobre a cultura, dizendo: “eu quero um filho
assim e assado; eu quero um filho, mas não posso
esperar; eu não quero um filho negro eu quero um filho branco; eu quero um filho que não tenha nenhum
tipo de deficiência”. Temos que olhar para a criança. E
eles estão enfatizando muito aqui no documento que
me mandaram.
Por detrás dessa ansiedade individualista, escondem-se traços muito forte de uma sociedade que
ainda não respeita princípios elementares de uma
democracia organizada onde a criança tem que estar
em primeiro lugar.
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Esperar na fila seu lugar de atendimento não
pode ser jamais confundido com um comportamento
de subalternidade social. Ao contrário, deve ser compreendido como um ato de respeito não somente às
demais famílias em busca de filhos adotivos, como
também às crianças que estão lá ansiosas por integrarem novos e amáveis lares.
Mais do que mostrar que “atropelar” a fila consiste
em ato ilícito, convém convencer a sociedade brasileira
de que a adoção não se define como um instrumento
de subtração de filhos da pobreza, mas sim como um
meio de busca familiar para aqueles que não a tem.
Nessa concepção, caberia acatar a recomendação da Apoio à Adoção Aconchego de Brasília, no sentido de os casais interessados na adoção procurarem
crianças, primeiro, nas suas próprias comarcas. Em
vez de sairem pelo Brasil ou pelo mundo, pelos mais
variados grotões do Brasil em busca de fáceis oportunidades de adoção, os casais melhor fariam se, pacientemente, aguardassem a vez em sua região, pelo
menos, evitando irregularidades e fraudes de toda ordem, em prejuízo das crianças e das famílias.
Por isso mesmo, como Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, pelo longo período que lá fui Presidente, dois
mais dois, foram quatro anos, empenhei total apoio à
ideia de montar um grupo de trabalho para promover
mudanças na atual lei de adoção.
A fim de que a norma priorize mais o interesse
das crianças, faz-se indispensável, portanto, que o foco
das discussões se desloque para a conjugação adequada entre a agilidade na burocracia e o bem-estar
das crianças potencialmente adotáveis.
Antes de qualquer coisa, Sr. Presidente, vale recordar que a lei não é um fim em si mesmo, mas deve
ser um instrumento de justiça. Afinal de contas, o interesse principal – repito – deve ser o da criança, não
dos pais, biológicos ou não.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas, Sr.
Presidente, poderíamos dizer que é mais grave ainda.
(Fora do microfone.) Não se pode resolver o problema da extrema pobreza no País mediante somente a
ferramenta da adoção. Por mais bem intencionadas
que sejam as adoções, não há como humanamente respaldar o sequestro de crianças pobres de seus
lares originais sob o pretexto de que ela vai melhorar
de vida. Em resumo, adotar é um ato belíssimo, é um
ato louvável, é um ato de amor, mas não pode haver
irregularidade, nem violação dos direitos humanos,
seja por parte dos adotados, seja por parte dos adotantes. Por isso mesmo, é fundamental a mudança na
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lei. Sr. Presidente, caminhamos, tenho certeza, para
a mudança nessa lei.
Para encerrar, cabe ressaltar que a Comissão de
Direitos Humanos, na qual atuei durante longo período
e vou continuar atuando, sempre se mostrou aberta a
acolher toda e qualquer iniciativa, seja popular, seja
institucional, que se propusesse a debater uma nova
moldura de lei de adoção no Brasil. Desde já, devemos estimular a participação, nesse debate, de toda
a sociedade brasileira, a quem muito interessa o aperfeiçoamento das regras e de quem depende o melhor
destino das crianças abandonadas.
Termino, Sr. Presidente, repetindo que é preciso que os pais adotantes, que é o caso aqui, tenham
sempre em mente: nós precisamos ter o olhar para a
criança, depois para nós. Se nós nos convencermos
dessa mudança de cultura, de que você adotar uma
criança é em primeiro lugar melhorar a vida de milhões
de brasileirinhos, você com certeza também será beneficiado pela energia do universo.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paim, e vamos
sim conversar sobre o Rio Grande. Eu também queria
cumprimentá-lo pela maneira com que tratou especificamente um dos temas que já foi objeto de apreciação nesta Casa.
Respondendo o questionamento de V. Exª, devo
dizer que o projeto que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de comerciário está na
pauta para o dia 26 de fevereiro, como item da pauta
de uma sessão deliberativa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como orador inscrito, o Senador Aloysio Nunes
Ferreira. V. Exª dispõe do tempo regimental de vinte
minutos, mas, pela autoridade que tem, obviamente
sou levado a ficar à espera da decisão de V. Exª. E é
um prazer, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. V. Exª
como sempre amigo, solidário e indulgente para com
esse seu colega. Quero dizer a V. Exª que tive outro dia
um imenso prazer em conhecer o seu pai, de quem o
senhor herdou tantas boas qualidades como político.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
eu volto à tribuna hoje para tratar novamente do tema
da Petrobras. Eu penso que é algo que deve merecer a
nossa intensa preocupação e constante tratamento. E
a situação dramática da Petrobras foi novamente posta
em evidência com a publicação da revista Exame, nes-

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

te fim de semana, que está hoje nas bancas, trazendo
mais uma vez notícias extremamente desalentadoras
sobre o resultado da gestão petista da Petrobras. Deu
que a Petrobras é uma empresa que todos os brasileiros apreciam, que todos nós desejamos ver prosperar.
É uma espécie de uma empresa com a cara do Brasil.
A Petrobras foi objeto de uma campanha infame
por parte dos dirigentes do PT e dos seus candidatos
nas eleições presidenciais, desde a primeira eleição do
Presidente Lula. Alardearam, mentiram que o Presidente
Fernando Henrique, na sua gestão, havia engendrado
um plano de privatizar a Petrobras, o que é rigorosamente mentira. O Congresso Nacional, inclusive, é testemunha, recebeu uma carta do Presidente em que ele
reafirma o seu compromisso – o Presidente Fernando
Henrique –, reafirmava o seu compromisso de manter a
Petrobras com uma grande empresa pública brasileira.
O que nós fizemos, sim, foi a quebra de monopólio
da Petrobras, mas a Petrobras continuando uma grande
empresa pública. E graças a isso, e graças também à
política adotada pelo Presidente Fernando Henrique
de abertura dos campos de exploração de petróleo
para empresas privadas com base em contratos de
concessão, o resultado que nós tivemos foi uma enorme expansão da produção da Petrobras, não apenas
da produção, mas também do levantamento, da prospecção de todo nosso potencial, inclusive plantando as
bases daquilo que viria a ser a descoberta do pré-sal.
De modo que o Presidente Fernando Henrique, longe
de privatizar e longe de destruir, fortaleceu a Petrobras.
Houve na gestão do PT uma privatização, digamos, disfarçada, que foi a entrega da gestão da Petrobras e de todas as empresas que tratam de petróleo,
gás, seus derivados, as empresas públicas que atuam nessa área, foi a distribuição de pedaços dessas
empresas ou das empresas inteiras para as mãos de
chefes políticos, partidos políticos, facções de partidos
políticos, facções sindicais, que trataram, passaram a
tratar a empresa Petrobras não como uma empresa
pública, que prestasse satisfação aos seus acionistas
– grande número dos quais, hoje, cotistas do FGTS
–, mas prestasse satisfação a quem os havia indicado
para ocupar aqueles postos na diretoria das empresas. É o chamado aparelhamento de todo um setor
do setor público brasileiro, da forma mais selvagem e
descontrolada de que se tem notícia, e com resultados
absolutamente desastrosos.
Essa foi uma forma que o PT usou para privatizar
a Petrobras. Mas se quisermos saber como destruir uma
empresa, como arrebentar com uma empresa, aí, sim,
é preciso recorrer às lições do PT. Foi o que PT fez com
a Petrobras e está fazendo com a Petrobras. E aí há
grandes professores, a começar pelo Presidente Lula,
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passando pela Presidente Dilma, pela atual Presidente
da Petrobras, Drª Graça Foster, e ao principal artífice
da destruição, que é o Dr. Sérgio Grabrielli.
Durante a gestão Gabrielli a então Ministra da Casa
Civil...Por que eu citei o nome da Presidente Dilma? Não
é por acaso. Durante a gestão de Sergio Gabrielli, a então
Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, era Presidente
do Conselho da Petrobras. Ela foi Ministra de Minas e
Energia, tinha enormes poderes nas mãos para barrar
operações que pudessem ser nefastas à empresa e
para promover o seu desenvolvimento.
Dizem que, como Presidente do Conselho, a então
Ministra Dilma Rousseff não gostou quando Gabrielli concretizou uma operação ruinosa que foi assunto sobre o
qual falamos muitas vezes aqui na tribuna: uma operação
ruinosa que proporcionou um prejuízo, só nessa operação, de mais de US$ 1 bilhão à Petrobras com a compra
de uma destilaria falida das mãos de um grupo belga.
Ela não gostou, deve ter batido na mesa, mas a
operação se concretizou; se concretizou e ficou por
isso mesmo. Ninguém foi responsabilizado; como se
nós tivéssemos virado uma página. A Petrobras perdeu
R$1 bilhão. Houve uma operação visivelmente fraudulenta. A Presidente do Conselho não gostou. Mas onde
é que está a apuração de responsabilidades? Ficou
rigorosamente por isso mesmo.
A descoberta do pré-sal, em julho de 2006, deveria
beneficiar a Petrobras e tornar o País autossuficiente.
Mas, sete anos depois da descoberta do pré-sal, os
indicadores só pioraram.
Nunca seria demais repetir dados que já trouxe à
tribuna na semana passada. Na gestão do PT, daquela
que foi a maior empresa do País, os indicadores só declinaram. O lucro caiu 36% em 2012, a maior queda anual
em 59 anos, e, entre 2011 e 2012, a produção caiu em 2%.
Para o período de 2006 a 2012, segundo mandato
de Lula e os dois primeiros anos da Presidente Dilma,
os dados são igualmente preocupantes, alarmantes e
constituem um ponto central de um manual de como
arruinar uma empresa.
Os custos da extração do barril de petróleo tiveram um aumento de 110%; passaram de US$6,60 para
US$13,90. A dívida líquida teve um aumento espantoso
de quase 700%, de R$ 19 bilhões para R$148 bilhões.
E esses números demonstram o quê? Demonstram a incapacidade do governo petista de gerenciar
uma empresa do porte da Petrobras.
É difícil a tarefa de tornar a exploração do pré-sal
viável? É. Mas o governo acrescentou dificuldades ao
esvaziar o caixa da empresa usando-a para segurar a
inflação; para criar uma política industrial à custa da empresa e dos seus acionistas, num sentido voluntarista e
que até agora só deu péssimos resultados; para fazer
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política externa à custa do seu caixa. Tudo isso somado,
tem-se a receita que transformou a Petrobras na pior
das grandes petroleiras do mundo. É o que diz a revista Exame à qual me referi e que está nas bancas hoje.
Como resultado disso, até agora quem está pagando o pato são os acionistas, que foram informados
que o pagamento de dividendos aos detentores das
ações ordinárias seria reduzido à metade. E, segundo
a própria Presidente Graça Foster, “no primeiro semestre de 2013 as coisas serão ainda piores”.
Dirão: Ah, os acionistas! São capitalistas, rentistas! A Petrobras é uma empresa que tem que servir
ao povo brasileiro! É claro que tem que servir. Tem que
servir sendo eficiente, produzindo lucro, fazendo caixa
para poder investir mais e tirar a indústria petrolífera
brasileira do atoleiro. Mas os acionistas são também
trabalhadores que aplicaram seus recursos, a poupança
do FGTS na compra de ações da Petrobras.
A perda dos cotistas do FGTS da Petrobras, apenas neste ano de 2013, já está em 12%, praticamente
igual à perda de todo o ano de 2012, que foi de 14%.
Agora, é claro que, dos cotistas do FGTS, que
veem seu ganho diminuindo, passando pelos acionistas,
detentores de ações ordinárias e também da própria
Presidente Graça Foster, que faz o diagnóstico sombrio da gestão que recebeu – que recebeu e da qual
participou, porque foi diretora da Petrobras na gestão
Gabrielli –, os analistas internacionais têm também
uma péssima visão das ações da Petrobras.
Dois exemplos apenas: o analista Iain Reid, do
Banco de Investimento Americano Jefferies, declarou
que “o Governo brasileiro está matando a Petrobras”;
o relatório do Deutsche Bank avisa aos seus clientes
que “as políticas governamentais do Brasil criaram distorções que tornaram a Petrobras um caso único, no
sentido negativo, entre as petroleiras globais”.
Ouço o aparte da nobre Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Aloysio Nunes Ferreira, no início da legislatura
presente, apresentei à Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento, convidando a Srª Graça Foster
para prestar esclarecimentos na CAE a respeito das
notícias que eu havia, de passagem pela Argentina,
lido na imprensa do país vizinho, de que a Petrobras
estava vendendo ativos na Argentina, notícia que não
era conhecida aqui dentro. Naquele momento, lá no
início de janeiro, era o tema mais candente. Quando
a Presidente da Petrobras, Graça Foster, com muita
honestidade – entendi dessa forma – convocou uma
coletiva para demonstrar preocupação com a herança que ela havia herdado da gestão anterior, mesmo
tendo feito parte da diretoria da empresa, estando
há 30 anos na Petrobras, entendi que a sinceridade
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dela tinha respaldo do Governo e ela estava fazendo
o ajuste necessário. Temos aí vários problemas, não
só esse da venda dos ativos. A minha preocupação é
essa que V.Exª acaba de referir: a perda do rendimento
dos acionistas minoritários e daqueles que usaram o
FGTS como aplicação na empresa, que como V. Exª
disse, no início do seu pronunciamento, orgulho de
todos os brasileiros; e para que continue sendo, para
fortalecer, para ser o elemento propulsor de desenvolvimento econômico do País em tecnologia de exploração
de alta profundidade. E tantos outros. O Rio Grande
está tendo lá um polo naval importantíssimo, liderado
pela Petrobras. Isso tudo pode ser suspenso, diante
dessas graves dificuldades. Então, eu penso que não
só é oportuno em seu pronunciamento reforçar esses
aspectos, mas também a presença da Srª Graça Foster na Comissão de Assuntos Econômicos, ou mesmo
aqui no Senado, para falar aos Senadores a respeito do
que está acontecendo de fato para isso. E me surpreende até que a Comissão de Valores Mobiliários, que
é a entidade fiscalizadora de uma empresa de capital
aberto, não esteja, digamos, verificando, todas essas
informações, que têm impacto, sim, sobre o desempenho dos papéis da Petrobras, não só aqui dentro,
mas também lá fora, porque ela é uma das maiores
petroleiras do mundo. E nós temos que fazer tudo para
preservar este patrimônio que é dos brasileiros. Esse
é o nosso objetivo. Penso que seja o seu e é o meu
quando convoco ou convido a Srª Graça Foster para
vir aqui prestar esclarecimentos. Obrigada, Senador
Aloysio, pela gentileza do aparte.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu que agradeço, Senadora Ana Amélia,
o seu aparte, que, permita-me dizer, lembrando-me da
colocação tão oportuna que V. Exª promoveu da Presidente Graça Foster: antes tarde do que nunca. Sei que
ela foi corresponsável, participou da gestão anterior,
mas, pelo menos, ela teve a franqueza de vir aqui ao
Senado e dizer: “Olha, a coisa está ruim, a coisa está
ruim mesmo”. E, como eu disse, essa é uma obra coletiva. Um desastre desse não se improvisa.
Eu me referi agora há pouco, ainda no início do
meu discurso, ao Presidente Lula, como um dos responsáveis. Na verdade, ele foi um grande mentor de um
primeiro movimento que levou a esse resultado. Eu me
lembro da aventura do pré-sal. Desde então, a mania de
grandeza do Presidente Lula, que já vinha se manifestando e que é uma característica do seu temperamento,
essa mania de grandeza transferida à Petrobras acabou
por hipertrofiá-la de tal forma que a levou à paralisia.
O Presidente declarou que o pré-sal era um bilhete premiado, uma dádiva de Deus e que caberia ao
Governo garantir que as riquezas produzidas e extraí-
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das do pré-sal ficassem aqui, não mudassem de mãos.
Tudo é muito bonito, mas, na prática, acabou-se exigindo demais de uma única empresa; demais, como,
por exemplo, ao exigir que ela tivesse a participação
de 30% em todos os novos contratos firmados para
o pré-sal no regime de parceria que então se criou.
Ora, a Petrobras não tem condições de fazê-lo,
mesmo porque o seu caixa já estava, àquela altura,
debilitado pelas políticas desastrosas com que ela foi
conduzida, e o resultado é que, desde 2008, nós não
tivemos nenhuma licitação no novo regime jurídico adotado, apesar de a Petrobras ter sido protagonista da
maior capitalização da história: levantou R$120 bilhões,
dos quais R$45 bilhões foram para o seu caixa. E, de
lá para cá, Srª Senadora, os dirigentes da Petrobras
demonstram uma enorme competência pelo menos
para uma coisa: para torrar esse dinheiro!
Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Aloysio, fico satisfeito de vê-lo trazendo aqui
este assunto. A Petrobras é mais do que um fator da
economia. A Petrobras é um símbolo do salto do Brasil, a partir de um certo momento na nossa História,
em direção a um País que defendia seus interesses,
que procurava criar uma infraestrutura econômica. A
Petrobras é um símbolo da luta nacional pelo desenvolvimento brasileiro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
De lá para cá, obviamente, muitas coisas mudaram do
ponto de vista da integração mundial – não dá para
ficarmos num nacionalismo para dentro –, mas alguns
valores, alguns símbolos e algumas bases, como Banco do Brasil, como Caixa Econômica, como Petrobras,
têm que ser defendidos a qualquer custo. A Petrobras
foi uma das causas que levou ao suicídio de um Presidente da República – seu início foi em 4 de agosto
e, em 24 de agosto, o Presidente Getúlio Vargas se
suicidou, não por causa disso, mas a pressão que ele
recebeu, em parte, foi pela sua luta contra as forças
internacionais que diziam que não tínhamos petróleo,
que não tínhamos competência para explorar. Hoje, se
vê que temos e se vê que sabemos fazer. Não podemos
deixar que essa empresa continue sendo manipulada,
de acordo com os interesses do Partido do Governo.
A Petrobras é uma empresa do Estado brasileiro, por
isso é importante o seu discurso. Mas não quero ficar
no assunto específico da Petrobras.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu
quero aproveitar o momento e dizer que nós precisamos
trazer aqui para a tribuna o problema que atravessará,
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possivelmente, a Caixa Econômica, prestando um grande
serviço social, que é o financiamento da habitação popular. Mas não está bem equilibrada a engenharia financeira da Caixa, quando conversamos com as pessoas
do setor financeiro. Temos que trazer para cá a questão
da Eletrobrás. A Eletrobrás, hoje, é usada para uma boa
intenção, que é a redução da tarifa. Mas é preciso olhar,
a longo prazo, o que vai acontecer com a empresa base
do desenvolvimento brasileiro, base da energia, se ela for
sacrificada no seu futuro, no afã do presente de baixar a
tarifa de energia, que, inclusive, vai contra a tentativa de
substituir energia hidrelétrica, como também combustível
fóssil, por outras formas, como eólica...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
...como a solar. A redução da tarifa incentiva o consumo! Nós estamos em um momento de tentar reduzir
o consumo, como se mostrou na crise do apagão,
quando houve uma redução de 20%. Nós temos de
conversar aqui sobre o BNDES. O BNDES está sendo
usado de uma maneira que incentiva, mas quem analisa as contas do BNDES tem razões para se preocupar
com a solidez, com a robustez, como hoje dizem os
economistas financeiros das instituições. Então, das
quatro entidades fundamentais, dos quatro pilares de
estatais para o desenvolvimento brasileiro, três nós
precisamos trazer aqui com preocupação: a Petrobras,
a Eletrobrás e a Caixa Econômica. Quanto ao Banco
do Brasil, eu não vejo problema; mesmo reduzindo as
taxas de juros, parece ser uma instituição sólida. Mas
essas outras três precisam ser debatidas aqui.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu
gostaria de sugerir que, além do discurso, tentemos
levar esse debate para a Comissão de Economia, qualquer que seja o seu presidente – que provavelmente
será o Senador Lindbergh. Vamos debater lá a situação das nossas quatro grandes estatais: o seu papel,
a solidez ou a fragilidade delas e como fortalecê-las.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço, Senador Cristovam Buarque
– e já vou encerrando, Sr. Presidente –, o seu aparte,
que permite tratar esse tema sob uma perspectiva mais
ampla. E eu lembraria ao Senado que essa mesma
maneira – de governo servir-se de empresas estatais
para realizar políticas que não são os propósitos das
empresas, mas para atingir a outros objetivos –, essa
maneira de dirigir empresas estatais foi uma das responsáveis pela quebra das empresas estatais ocorrida
durante o regime militar. A utilização de empresas estatais como instrumento de combate à inflação. Segura-se a tarifa para segurar a inflação.
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Com a Petrobras está acontecendo exatamente
a mesma coisa...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...a mesma coisa, e com resultado ainda que vai além dos cofres da Petrobras, que se viram
extremamente vulnerados por essa política, mas que se
estende também, com suas consequências nefastas,
sobre outros setores produtivos brasileiros.
Refiro-me especialmente ao setor sucroalcooleiro.
O Estado de S. Paulo hoje traz uma reportagem, mostrando que, das 330 empresas do setor instaladas no
Brasil, prevê-se que, neste ano ou no ano que vem, 60
estarão com as portas fechadas. Por quê? Porque a política que consistia em segurar o preço da gasolina para
segurar a inflação tem resultado imediato, inelutável...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...o prejuízo para os produtores de álcool combustível, levando-se, com isso, à falência de
outro programa do qual nós brasileiros nos orgulhamos, que é o Proálcool.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já vou me
alongando além do tempo – agradeço a tolerância de
V. Exª –, mas penso realmente que esse é um tema
ao qual merece que nós voltemos, voltemos, voltemos,
repisemos, para que a Petrobras possa ser realmente
a grande empresa da qual todos nós nos orgulhamos.
E gostaria, também, Sr. Presidente, que os funcionários da Petrobras, que os empregados da Petrobras, que constituem um dos corpos de excelência do
nosso serviço público, pudessem também, além das
questões coorporativas que os afligem, como vejo agora a distribuição de lucros de uma empresa que está
dando prejuízo, que colocassem também na pauta de
suas reivindicações um novo rumo para a gestão da
empresa de modo a tirá-la do buraco em que as gestões petistas a enterraram.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio Nunes,
pelo pronunciamento.
Inscrito pela Liderança do PSB, o Senador Rodrigo Rollemberg, que chega ao plenário motorizado.
Ele gostou: no ano passado, passou uma parte do ano
motorizado e agora vem de moto.
É sacrifício, não é, Senador? No ano passado, o
meu caro Senador teve um período também em que vinha trabalhar no sacrifício, por conta de um problema na
perna e agora repete, mas é o esforço que tem que fazer.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado.
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Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
assumo esta tribuna na condição de...
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco/PSDB –
SP) – V. Exª me permite um aparte inicial?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Pois não!
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco/PSDB – SP)
– Sr. Presidente, eu acho que já é hora de adotarmos
aqui, na nossa tribuna do plenário, um elevador como
temos na Câmara. Na Câmara, há um elevador instalado que permite a alguém que esteja temporária ou
permanentemente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Nós temos alguns colegas senadores que têm
essa dificuldade de subir aqui.
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco/PSDB –
SP) – Exatamente, está mais do que na hora. Fica
aqui este registro a V. Exª, e confiamos na sensibilidade de V. Exª para conduzir esse assunto diante da
Mesa do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou levar a sugestão de V. Exª para a Mesa Diretora e acho inteiramente pertinente que o Senado
disponha de acessibilidade à tribuna, já que é algo que
o Brasil inteiro busca.
O Senador Rodrigo Rollemberg, agora mesmo,
com dificuldade, acessou a tribuna.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, eu quero aproveitar para me
associar às preocupações do Senador Aloysio Nunes
Ferreira de que efetivamente o Senado Federal, a
Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, que
aprovou recentemente a Convenção da ONU sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiências, possam dar
exemplo no que se refere à acessibilidade.
Senador Aloysio, eu, neste momento, em função
de ter quebrado o pé, estou com dificuldade de locomoção, e a gente passa a perceber, de forma mais
clara, as dificuldades por que muito brasileiros passam
no seu dia a dia, por terem deficiências permanentes.
E há uma reivindicação antiga para que o Congresso
Nacional possa se adaptar efetivamente, não apenas
oferecendo acessibilidade aqui ao plenário, mas acessibilidade a toda a Casa.
Ano passado, nós realizamos uma audiência
pública em que se solicitou que os profissionais de
Libras, da Língua Brasileira de Sinais, os intérpretes,
estivessem em todos os locais da Casa, inclusive na
televisão, para que os deficientes auditivos de todo o
País pudessem acompanhar os trabalhos desta Casa.
Portanto, quero me solidarizar, ampliando as reivindicações do Senador Aloysio Nunes, no sentido de
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que o Senado Federal, no início desta nova gestão,
seja um exemplo no que se refere à acessibilidade.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero, de forma muito breve, comentar um assunto que foi
muito noticiado ao longo dessa semana, desse final de
semana. Trata-se da criação, do lançamento do Partido
Rede Sustentabilidade, liderado pela ex-Senadora e ex-candidata a Presidente Marina Silva. Apenas quero registrar que é importante que haja uma renovação e que
parlamentares e setores da sociedade que entendam
que não estão representados nos partidos políticos já
criados tenham a liberdade de criar o seu partido político.
Digo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
porque o PSB sempre manteve a sua coerência com
um princípio constitucional importante da nossa Carta Maior, que é a liberdade de organização partidária.
E muitas vezes tentaram tolher esse princípio da livre
organização partidária em função de interesses casuais, interesses momentâneos.
Foi assim que, lá atrás, quando o PSB já tinha
superado a cláusula de barreira, nós nos associamos
aos partidos que questionaram no Supremo Tribunal
Federal a cláusula de barreira, e esse instituto foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional porque feria esse princípio da Constituição, o
da livre organização partidária.
Da mesma forma, quando, sob a liderança do Prefeito Gilberto Kassab, alguns partidos, como o DEM,
PMDB, PSDB, PPS, PR, PP e PTB, ajuizaram uma
ação direta de inconstitucionalidade contra a criação
do PSD, o PSB foi solidário à criação daquele partido,
coerente com toda a sua trajetória de defender o princípio da livre organização partidária.
Estou assumindo a tribuna, neste momento, para
comentar isso porque confesso, Senador Aloysio, que
fiquei assustado e surpreso com notícias veiculadas
na imprensa nacional de que parlamentares de diversos partidos na Câmara dos Deputados já estariam se
articulando para modificar a legislação eleitoral e criar
dificuldades para a implementação do partido liderado
pela ex-Senadora e ex-candidata à Presidência da República Marina Silva, num gesto de casuísmo que não
pode ser suportado. Ou seja, mudar as regras do jogo
neste momento – buscando, por exemplo, aumentar o
número de assinaturas para a criação de um partido
político ou fazer com que os partidos políticos criados
a partir de agora e que recebam parlamentares no seu
ato de criação não tenham acesso ao tempo de televisão que outros partidos criados há poucos meses
tiveram ou mesmo aos recursos do fundo partidário –
parece-me um casuísmo intolerável. E nós, do Partido
Socialista Brasileiro, queremos deixar muito claro: não
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compactuaremos com qualquer medida de restrição à
liberdade de organização partidária.
É importante registrar, com relação às decisões
do Tribunal Superior Eleitoral e as decisões do Supremo
Tribunal Federal em relação aos partidos criados recentemente – mais especificamente ao PSD, que foi criado
já com 50 Deputados e que, portanto, tem direito a uma
parcela de tempo de televisão e de recursos do Fundo
Partidário considerável –, que os mesmos critérios devem ser adotados para os partidos que sejam criados
pelo menos dentro deste período legislativo, dentro deste
período eleitoral em que disputarão as mesmas eleições
de 2014, porque se não nós estaremos praticando uma
enorme injustiça e estaremos criando uma legislação
para impedir o livre exercício de criação partidária ou
até de uma candidatura presidencial.
Ouço, com alegria, o Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Meu caro Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª
toca em um tema de atualidade, mas que tem uma ressonância constitucional importante. Eu ouvi de V. Exª
um argumento que não me convenceu ainda. Poderei
vir a ser convencido. Digo o porquê. Porque o tempo
que cada partido tem à sua disposição para fazer o
seu proselitismo nas eleições e fora delas e também
o seu acesso ao Fundo Partidário não é uma criação
do espírito, não é algo que caiu do céu: foi o resultado
das urnas. Foram os eleitores que deram a cada um
dos partidos o tamanho das bancadas que têm. De
modo que é uma decisão tomada democraticamente
pelo eleitorado essa do tamanho de cada bancada e,
por via de consequência, o tempo de televisão e de
rádio. Mais ainda: são raros os parlamentares que conseguem se eleger apenas com seus votos pessoais.
Quase todos, senão todos, com raríssimas exceções,
são eleitos com o resultado dos votos que vão para
sua legenda. De modo que é um assunto... Ouço, vou
meditar sobre isso, mas não me parece algo trivial.
Quando há uma reação, como já houve no passado
recente, contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao PSD, creio que não devemos colocar essa reação apenas na conta do casuísmo, mas
de uma preocupação que me parece legítima, com o
respeito ao resultado das eleições que determinaram
o tamanho da bancada. No mais, desejo sucesso à
Senadora Marina e aos seus companheiros. Acho que
terão sucesso, porque é um partido que diz assim: “Eu
não sou nem governo, nem oposição, nem direita, nem
esquerda, nem centro”. Seguramente. vai atrair muitos
correligionários, no mundo político de hoje, onde as
ideologias e os comprometimentos, os compromissos
e as posições são tão diáfanos. Muito obrigado.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senador Aloysio Nunes, eu acolho – peço permissão a V. Exª para acolher – as preocupações de V. Exª ao
meu pronunciamento, mas eu quero registrar aqui que
não vou entrar nem no mérito da decisão do Supremo
Tribunal Federal, se foi correta ou se foi equivocada, no
sentido de definir que um partido criado, um partido novo,
ao receber um parlamentar, ele traz a proporcionalidade
do tempo de televisão e também a proporcionalidade do
número de votos relativos aos recursos que recebe do
Fundo Partidário. Não vou entrar nesse mérito.
Apenas quero registrar que seria uma incongruência, seria um casuísmo tratar de forma diferente os
partidos. Ou seja, o PSD, nesse período eleitoral, e
outros partidos se constituíram, passaram a ter esse
direito; e um outro partido que está se constituindo
nesse mesmo período não passaria a ter os mesmos
direitos? Isso me parece uma atitude de retaliação, que
é inadmissível, e quero registrar que nós, do Partido
Socialista Brasileiro, que sempre fomos a favor da ampla liberdade de organização partidária, não podemos
concordar com esse tipo de tratamento. E fiz questão
de vir registrar isso já, porque eu fiquei sinceramente
assustado ao ver que projetos de 2012, apresentados
em 2012, de forma acelerada, que algumas forças
políticas já estariam se articulando na Câmara dos
Deputados para aprovar isso imediatamente, numa
clara retaliação ao esforço dos militantes do projeto
Rede Sustentabilidade de criação de um novo partido.
Ouço V. Exª mais uma vez, com alegria.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Apenas um comentário, Senador Rollemberg. V.
Exª teria absoluta razão se amanhã o Tribunal Superior Eleitoral viesse a tomar, em relação à Rede, uma
decisão diametralmente oposta àquela que tomara
em relação ao PSD. Decisão essa, aliás, que, no meu
entender, em relação ao PSD, destoa de uma interpretação anterior do mesmo Tribunal Superior Eleitoral,
que afirmou que o mandato pertence ao partido – o
mandato parlamentar –, inclusive os mandatos obtidos
por voto majoritário! V. Exª teria toda razão se a mesma instância, o mesmo tribunal mudasse de posição
de uma hora para outra. No caso, o que poderíamos
ter é uma decisão de outro órgão do Estado, que é o
Congresso Nacional, que tem ampla competência para
fazê-lo. Também estou com V. Exª no que diz respeito
à ampla liberdade para formação de partidos políticos.
Apenas me pergunto se quem quer formar um partido
novo deve fazê-lo com o seu tempo ou com o tempo
dos outros. Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Reitero, Senador Aloysio, sem entrar no mérito da
decisão do Supremo e ainda que o Congresso Nacional
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resolva reformar essa decisão ou deixar claro qual é o
seu posicionamento, no meu entendimento, isso só poderia valer, para sermos justos, a partir do período eleitoral. Senão, estaríamos tratando, no mesmo período,
de forma diferente duas organizações partidárias, em
que, talvez, por interesse da maioria atual, haja interesse de uma existir e não haja interesse de a outra existir.
Ouço, com muita alegria, o Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Sr. Presidente, Senador Rodrigo Rollemberg, primeiro,
sobre o assunto específico do tempo de televisão, eu
sou totalmente favorável à sua posição de que, neste
momento, tirar do novo partido que está sendo criado o
tempo que corresponde aos Deputados que passarem
para lá seria um casuísmo. O Senador Aloysio tem razão
quando diz que o mandato é do partido, mas a lei permite
que se migre para um partido novo. Se se permite que
se migre para um partido novo – não deveria permitir
–, então, que se leve o tempo. Ele não pode migrar só
um pedacinho dele, ele tem de migrar na integridade do
seu mandato. Agora, eu vou mais longe. Nós deveríamos
acabar, pelo menos por muito tempo, com a necessidade de partido para se ser candidato. Quando o país tem
uma estrutura ideológica consolidada, não há mais que
dois ou três partidos. Quando um país tem esse número imenso de partidos, é porque não tem nenhum com
nitidez. E aí por que não permitir que uma figura como
Marina Silva seja candidata à Presidente mesmo sem
ser filiada? Não é sem ter partido; ao contrário, partido,
tem, mas não precisava ser filiada a um, vamos dizer,
desses clubes eleitorais – candidata avulsa – em que
se transformaram nossos partidos. Mas eu quero, atrevidamente, fazer um comentário sobre o novo partido.
Eu creio que, se houvesse candidato avulso, estaria
tudo resolvido. Não havendo, eu acho que a nossa
companheira, figura pela qual tenho o maior carinho,
Marina tinha de escolher: ou ser a líder de um grande
movimento nacional, transpartidário ou até acima dos
partidos, em defesa dos seus princípios, ou cair – e aí
vira uma figura histórica neste País – na política, como
ela está sendo. E aí ela vai, a meu ver, sacrificar a sua
imagem histórica por um papel político. Não vejo como
ela vai conseguir fazer esse partido, faltando um ano
para as eleições, sem, por exemplo, aceitar muita gente
no partido dela, Parlamentares, para ganhar o tempo
de televisão. Pessoas que não estão condizentes com
os princípios que ela defende. Ela está entrando num
jogo com regras contra as quais ela quer lutar. Era a
hora de ela ter um grande movimento, com pessoas
como nós, aqui, que poderiam fazer parte do movimento
dela, mas não de mais um partido. Eu acho que talvez
esteja sendo um erro. Mais um ponto, e há mais outro,
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depois, provocado pelo Senador Aloysio. Eu acho que
nós precisamos fazer é uma reforma política mais ampla, mais radical, em vez de ficar trabalhando essas
coisinhas. A verdade é que a democracia no Brasil está
se esgotando pela sua incompetência, pela sua fragilidade, pela necessidade de todo dia a gente ter que ir
atrás do Supremo Tribunal Federal para saber como é
que a gente vota, como é que a gente é votado. Então,
é preciso de uma coisa muito mais radical. E nós não
estamos cumprindo isso, até mesmo, a meu ver, erradamente, esperando que o Poder Executivo mande. E,
finalmente, não acho que esteja diminuindo de nível,
não, é até mais importante, voltando ao que o Senador
Aloysio falou sobre a necessidade de uma escada para
subir. Eu creio, primeiro que eu disse para ele aqui que,
em vez da escada, a gente poderia baixar a Mesa, a
Mesa ficar num nível do Plenário. Não precisaria de escada. Mas eu acho que o senhor traz esse assunto – o
Aloysio trouxe, eu estou falando –, porque o senhor está
na cadeira. Se não, era capaz de a gente nem estar se
lembrando. Por isso, eu creio – e pode parecer brincadeira, mas não é – que todo Parlamentar deveria, pelo
menos alguns dias por ano, andar de cadeira de rodas
e com olhos fechados, não no mesmo momento, para
sentir o que é que sente um cadeirante, suas dificuldades, o que é que sente um deficiente visual. Não vou
dizer que tape os ouvidos porque aí começa a complicar. E, obviamente, complemento dizendo, ao mesmo
tempo, usar os serviços públicos de educação, saúde
e até transporte, de vez em quando. Não precisa ser o
ano inteiro. Não precisa ser toda doença, mas de vez
em quando termos acesso às dificuldades que o povo
atravessa, seja por deficiência, seja por pobreza, eu
creio que deveria ser quase que uma condição necessária para o bom exercício do mandato de Parlamentar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam. V. Exª traz
temas relevantes para o debate desta tarde, como a
possibilidade, por exemplo, da candidatura avulsa, que
certamente deveria ser discutida no âmbito de uma
proposta de reforma política.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Traz outro tema também, refletindo sobre o
acerto ou não – não me cabe aqui avaliar – da decisão
da Senadora Marina de liderar o processo de criação
de um novo partido.
O fato é que a legislação vigente hoje no Brasil
dá o monopólio da representação política aos partidos
políticos, ou seja, só pode ser candidato se filiado a
um partido político.
É claro que há uma expectativa de milhares de pessoas, de milhões de pessoas que votaram na candidata

Terça-feira 19

751

03615

Marina, à época, para Presidente da República de que ela
seja legitimamente uma das candidatas à Presidência da
República. Esse grupo de pessoas entendeu que deveria
criar o Partido Rede, buscando, no meu entendimento,
arejar o ambiente político, trazendo um tema que é pouco
presente nos partidos políticos e que eles buscam transformar num tema central da agenda política brasileira.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Desejo sucesso a esse novo partido. Entendo
que estará no nosso campo, no campo dos partidos
progressistas, no campo dos partidos que buscam
construir um país mais generoso, um país sustentável.
Agora, fiz questão de subir à tribuna na tarde de
hoje, Senador Jorge Viana, para manifestar uma questão de princípio em relação à liberdade de organização
partidária e à tentativa, a meu ver, de Parlamentares de
alguns partidos que hoje são hegemônicos no cenário
político de dificultar a criação de um partido, agindo
de forma diferente em relação aos demais partidos.
Por isso, fiz questão de vir manifestar, mais uma
vez, a coerência do Partido Socialista Brasileiro, que
tenho a honra de liderar no Senado e que sempre foi
a favor da liberdade de organização partidária. E, repito, quando alguns partidos questionaram no Supremo
Tribunal Federal a cláusula de barreira, o PSB, embora tenha superado a cláusula de barreira, se associou
àqueles partidos, manifestando a sua coerência.
É com esse mesmo sentimento que nós estamos
aqui para dizer que será um casuísmo querer criar regras
diferentes para a constituição de partidos políticos neste
momento apenas para dificultar a existência do Partido
Rede Sustentabilidade, criado pela Senadora Marina Silva.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Era esse o registro, Sr. Presidente, que eu gostaria de fazer na tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg pelo tema que aborda. Daqui a pouco também
estarei fazendo um pronunciamento e tratarei da reforma política.
Como oradora inscrita, tendo em vista que o Senador Rodrigo Rollemberg falou pela Liderança do PSB,
é a Senadora Ana Amélia e, em seguida, o Senador
Alvaro Dias, pela Liderança do PSDB.
Peço, inclusive, depois que a Senadora Ana Amélia fizer uso da tribuna, se V. Exª puder assumir a Presidência, que eu, como orador inscrito, após o Senador
Alvaro Dias, quero também fazer uso da tribuna.
A Srª Senadora tem o tempo regimental de 20
minutos.

752

03616 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente Jorge Viana.
Srªs e Srs. Senadores, o Senador Rodrigo Rollemberg pontualmente tratou de uma questão crucial
que remete à necessidade de uma reforma político-eleitoral e de uma reforma partidária, se for necessário
assim, ao entendimento desta Casa.
Eu ontem tive a honra de estar em Criciúma, uma
importante cidade no Sul de Santa Catarina, onde, no
dia 3 de março, a prefeitura municipal fará uma eleição
fora de época.
Como o que vou falar tem a ver com a questão
do pacto federativo, da situação complicada em que
vivem os Municípios, ocorreu-me que também está impactando quem vai pagar o custo de uma nova eleição.
É preciso que o Poder Judiciário, que tem judicializado tanto a política em nosso País; e nós, que às vezes
queremos judicializar o Judiciário; ou politizar o Judiciário,
melhor dizendo – politizar o Judiciário é a palavra mais
correta –, nós temos de nos entender para que a sociedade não acabe sendo penalizada pela demora do Judiciário nas sentenças que precisa tomar, nos julgamentos
que precisa fazer sobre Ficha Limpa e sobre todos os
processos, porque não é possível deixar um candidato,
sob o risco de uma impugnação, disputar uma eleição
e ganhar, como aconteceu lá em Criciúma, com quase
80% dos votos, e a decisão do eleitorado ser ignorada.
As razões, é claro, o Judiciário tem para fazer e
tomar a decisão; e decisão jurídica se cumpre. Mas é
preciso, para evitar esse gasto que a sociedade, não só
em Criciúma, mas em Novo Hamburgo, em várias outras
cidades lá do meu Estado e em outros Municípios brasileiros, é preciso que se encontre o mínimo de racionalidade,
porque não é racional, não é aceitável que a gente saia
de uma eleição e entre em outra eleição simplesmente
porque faltou rapidez e agilidade no julgamento desses
processos de impugnação de candidaturas.
E, de novo, quem vai pagar a conta será o cidadão
contribuinte, que já tem uma carga muito pesada de
impostos e tributos. E também não é racional e não é
lógica uma proposta surgida no âmbito da Justiça Eleitoral, de que seja imputado ao candidato que é motivo
da impugnação pagar as despesas da eleição. É uma
penalização despropositada, por mais que possa parecer perante a visão da sociedade que seja correta.
Mas temos que tratar dessa matéria com a seriedade,
a rapidez e a responsabilidade que ela merece.
Por falar nessa eleição, queria cumprimentar o
Márcio Búrigo, que é do meu Partido, atual Vice-Prefeito que disputa a prefeitura, numa aliança com Verceli
Coral, que é do PSDB, e mais dez partidos coligados
numa aliança que, espero, a comunidade de Criciúma
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tenha a sabedoria, a prudência e a seriedade para
uma decisão soberana, popular e democrática no dia
3 de março. Estava lá o colega Paulo Bauer, estavam
lá várias lideranças, o ex-Governador de Santa Catarina Esperidião Amin e muitas lideranças nacionais dos
partidos que integram essa aliança. Então eu espero
que Criciúma dê mais uma vez uma demonstração
da sua sabedoria e da sua competência no processo
democrático. Isso vai acontecer – não tenho a menor
dúvida – no dia 3 de março.
Caro Presidente, o seu Estado, o Acre, não tem
tantos Municípios como o meu Rio Grande do Sul, quase 500 Municípios. Mas não importa. Em pequeno ou
grande número, os Municípios brasileiros estão sofrendo
uma doença muito séria, um desajuste muito grande.
Há uma sobrecarga nas contas municipais, causada
pelo que a gente pode convencionar dizer “terceirização”, Senador Cristovam, das responsabilidades que
deveriam ser da União e dos Estados, mas entram na
pauta... E deveriam entrar aqui na pauta do nosso Congresso Nacional, para evitar o que está acontecendo
agora, que é injusto e inaceitável.
Um estudo feito pela Associação Transparência
Municipal, publicado hoje pelo jornal Valor Econômico,
mostrou que os Municípios brasileiros gastaram R$19
bilhões no ano de 2011 para oferecer serviços à população que, por lei – por lei! –, deveriam ser custeados pela União e pelos Estados. Então, além de já ter
problemas sérios para administrar, os gestores municipais ainda têm que suportar esse aumento de ônus
das suas responsabilidades. Serviços de junta militar,
de manutenção do posto dos Correios e Telégrafos e
das unidades municipais de cadastramento dos imóveis rurais são só alguns exemplos de obrigações que
deveriam ser custeadas pela União ou pelos Estados
nos Municípios. No entanto, as prefeituras estão pagando essa conta pesada e – eu considero – injusta.
Diversos prefeitos que tomaram posse no dia 1o
de janeiro, estreantes ou reeleitos, estão frustrados depois de ter participado de um Encontro Nacional com
Novos Prefeitos e Prefeitas, aqui em Brasília, entre os
dias 28 e 30 de janeiro, com a Presidente Dilma Rousseff. A iniciativa é importante, essa relação direta. Mas
o Prefeito de Ilhéus, na Bahia – nem vou usar o caso
do meu Estado –, que é do meu Partido, casualmente, partido que ajuda o Governo aqui no Congresso
Nacional, Jabes Ribeiro, Prefeito de Ilhéus, do Partido
Progressista, avaliou que, mesmo se tratando de um
encontro importante para aproximar os prefeitos dos
administradores federais, a conversa não resultou em
ações práticas sobre um novo pacto federativo. Faltou,
segundo o Prefeito baiano, uma discussão aprofundada
e produtiva a respeito da necessidade de se implantar
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no Brasil uma ação capaz de reduzir a dependência
dos Municípios “da boa ou da má vontade” de Brasília.
Ele tem toda razão. Na hora de anunciar pacotes
de bondades aos prefeitos, o Poder Executivo reporta-se diretamente a eles, mas, quando esses mesmos
prefeitos precisam solucionar seus problemas, não
há a mesma abertura, não há o mesmo diálogo. Em
artigo publicado hoje, no jornal Correio Braziliense, o
Prefeito progressista de Ilhéus Jabes Ribeiro fala sobre as dificuldades de administrar um Município que
depende quase inteiramente dos recursos repassados
pelas instâncias estadual e federal.
O editorial de O Globo de hoje também traz algumas informações esclarecedoras sobre o modelo
rígido que se reproduz de cima para baixo, da União
em direção a cada um dos 5.568 Municípios brasileiros. São prefeituras que dependem muito ou quase só
dos repasses federais para sobreviver, especialmente
aquelas pequenas, com menos de 10 mil habitantes,
até porque a principal fonte de receita da maioria das
prefeituras municipais é o famoso FPM, que, a exemplo
do FPE, é a principal fonte de receitas dos Municípios.
O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios,
formado por impostos federais, tal qual acontece com
o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados.
Sem uma solução clara sobre esses repasses,
temas importantes, como a redução da carga tributária,
por exemplo, ficam parados na geladeira, sem avanços
práticos. Os Municípios precisam de viabilidade fiscal
e de receita. É difícil para os prefeitos, sobretudo os
novos, assumir a prefeitura com fama de peso morto
ou sanguessuga do contribuinte nacional. Enquanto não ocorrer um real e novo pacto federativo, com
ações concretas e políticas claramente focadas para
os Municípios, não teremos avanços importantes na
área social nem na econômica de nosso País.
Em outros países, os valores repassados pela
União para os Municípios representam 40% das receitas federais. No Brasil, 60% desse recurso ficam na
mão da prima rica, a União, enquanto os Municípios
brasileiros, os primos pobres, amargam dificuldades
financeiras com apenas 15% dos repasses.
Desonerar as folhas de pagamento dos Municípios já traria um fôlego importante para a melhor gestão das contas municipais, especialmente a dos mais
endividados. Aliás, o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, do meu Estado,
que conhece bem não só a situação dos Municípios
do Rio Grande do Sul, mas de todo o País, sabe bem
que reduzir simplesmente o número de Municípios
não é a solução mágica para a situação de penúria
de muitas prefeituras.
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Considerando a população brasileira, superior a
193 milhões de habitantes, o Brasil tem menos Municípios do que Estados Unidos, França, Itália e Alemanha – isso em termos proporcionais.
No artigo publicado hoje no jornal O Globo, o líder
municipalista do Rio Grande do Sul, Paulo Ziulkoski, demonstra a existência de Municípios novos que multiplicaram por mais de vinte vezes os seus produtos internos
brutos respectivos após 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada. São situações que têm contribuído
para melhorar os indicadores de saúde e de educação,
especialmente dos Municípios menores. No caso do meu
Estado, o Rio Grande do Sul, muitos desses Municípios
emancipados, com boa capacidade de administração e
gestão, exercem papel relevante para o desenvolvimento
de regiões inteiras dentro do próprio Estado.
Isso tem ocorrido, mesmo com a centralização
dos recursos nas mãos da União. As administrações
municipais estão mais perto do cidadão e conseguem,
por isso, diminuir os problemas da população de forma
rápida e eficaz. Nos Municípios criados depois 1988,
os níveis de pobreza, desemprego, mortalidade infantil, analfabetismo e criminalidade são menores, a expectativa de vida é maior, mais jovens têm acesso às
universidades e a população tem saneamento básico,
como água tratada e esgoto.
A situação do Brasil seria outra, com mais desenvolvimento, se todo o bolo da arrecadação fosse melhor
dividido e a União definisse políticas claras para o novo
pacto federativo, como o maior repasse de recursos para
os Municípios, inclusive os chamados “restos pagar”.
O administrador de empresas e ex-Diretor Institucional do Conselho Federal de Administração (CFA), Mário
Tourinho, defende maior participação dos governadores
no debate do novo pacto federativo. Sem a participação e
o empenho de todos os entes federados (União, Estados
e Municípios) não conseguiremos avanços concretos.
E nesta Casa estão muitos ex-governadores. Aqui
mesmo estão três ex-Governadores: Alvaro Dias, do
Paraná, Cristovam Buarque, do Distrito Federal, e Jorge
Viana, do Acre. É interessante essa experiência de ter
vivido as dores da governança no Estado, que também
sofre como os Municípios, essa relação às vezes tumultuada. Se o governador é de oposição à Presidente
ou ao Presidente da República, já está numa situação
complicada. Então há que se criar um meio termo para
esse relacionamento, que deveria ser republicano e
institucional. Mas temos que urgentemente trabalhar
isso, até aproveitando a expertise e a experiência dos
ex-governadores que temos nesta Casa.
Em artigo publicado hoje no Correio Braziliense,
T���������������������������������������������������
ourinho destaca, como gestor e administrador de empresas, que os R$66 bilhões e 800 milhões anunciados
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pela Presidente Dilma Rousseff no encontro dos prefeitos, no início do ano, não resolverão os problemas
dos Municípios, pois os mesmos terão que elaborar
projetos que sejam aprovados pela “técnico-burocracia”
ou pela tecnoburocracia do Governo, além de depender da “habilidade” política de cada um dos prefeitos.
Em resumo, sem pacto federativo reformulado, os
problemas nos Municípios vão persistir ou ficarão ainda
mais complexos ou difíceis e a dependência, aquela velha
imagem do chapéu na mão, vai continuar à moda de João
VI, dois séculos atrás: a dependência do poder central.
Não podemos, nem a democracia brasileira pode
suportar tamanha dependência, tamanho jogo político.
Basta avaliarmos a situação atual do Congresso Nacional, do Judiciário e do próprio Executivo para verificar
como decisões temporárias, “quebra-galhos” ou “puxadinhos políticos” aumentam os problemas do Brasil.
Por causa da insegurança jurídica em torno da
votação dos mais de 3 mil vetos presidenciais pelo
Congresso Nacional, mais de R$470 bilhões referentes aos royalties do petróleo, por exemplo, ainda não
estão garantidos aos Municípios, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A Advocacia-Geral da União (AGU) já pediu ao Supremo Tribunal
Federal (STF) que reconsidere a determinação de o
Congresso apreciar os mais de 3 mil vetos. Enquanto
essa questão não é definida, não podemos aprovar
projetos importantes, que afetam a todos, como o novo
Fundo de Participação dos Estados (FPE), por exemplo. Há ideia até de que se traga essa matéria diretamente para o Plenário, sem passar pelas comissões
técnicas necessárias, com a relatoria do competente
Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia.
Nós temos muitas coisas a fazer, muitos desafios a enfrentar. Portanto, Senadores, esta Casa precisa ter compromisso com a viabilidade financeira e
política dos Municípios e também dos Estados, sejam
esses do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste ou
do Centro-Oeste.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador
Alvaro Dias e, depois, ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Para assinar embaixo do seu discurso sempre oportuno. Mais
do que nunca, os Municípios, as unidades federativas
estão necessitadas da defesa na tribuna do Senado,
da Câmara e principalmente no Poder Executivo. Essa
discussão do pacto federativo é essencial nesta hora.
Veja a notícia recente: os Municípios brasileiros gastaram mais de R$19 bilhões em 2011 para oferecer
serviços à população que, por lei, deveriam ser custeados pela União. Portanto são R$19 bilhões em 2011. O
Governo Federal vive fazendo cortesia com o chapéu
alheio, repassando encargos, não repassando recur-

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

sos de forma compatível com os encargos repassados,
exigindo cada vez mais dos Municípios, convocando
os prefeitos para um convescote em Brasília de quando em vez. Os prefeitos voltam de chapéu na mão, de
mãos abanando; chegam de chapéu na mão e voltam
de mãos abanando, e nós verificamos esse balanço
ao final de 2011. Portanto, nós temos que assumir a
responsabilidade do Congresso na luta em defesa dos
Municípios brasileiros. Parabéns a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Senador Alvaro Dias, fico feliz de encontrar solidariedade municipalista, porque eu acho que fortalecer o
Município é fortalecer a democracia.
E já apresentei um projeto. É louvável que o Governo conceda, por exemplo, redução do IPI para ativar
alguns setores estratégicos da economia brasileira, melhorar as condições de consumo para o consumidor, que
aproveite esses momentos e tenha iniciativas como essa.
Só que, ao reduzir o IPI para automóveis, um setor muito relevante, o que ele está fazendo? Ele está
tirando dinheiro que vai para o Município, via FPM.
Então não é justo.
Eu apresentei um projeto, espero apoio dos Srs.
Senadores, pelo qual o Governo pode sempre fazer a
desoneração que quiser, mas ele não pode comprometer a receita dos Municípios com aquela benesse
que concede a alguns setores. Da mesma forma que
nenhum prefeito que, adequadamente, venha cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal seja penalizado
para entrar na ficha suja decorrente de uma decisão
unilateral do Governo, que reduz o IPI para alguns
setores e que corta a receita do Município. Então, já
são iniciativas provocadas pela posição que o Governo tem tomado, que é prejudicial e reduz, no meio do
caminho, a receita do Município.
Como é que vai fechar a conta, Senador Cristovam Buarque, a quem concedo aparte,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...dizendo ao Presidente que já estou encerrando o meu
pronunciamento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora, primeiro, a senhora sempre aqui defendendo,
com muito rigor, os interesses municipais. A senhora,
talvez, seja a principal municipalista entre nós.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Temos
vários, o senhor é um deles, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Eu queria que nós, um dia, chegássemos ao acordo
de que a melhor maneira de defender, hoje, os Municípios na crise – inclusive fiscal, financeira – que eles
atravessam é a federalização da educação de base,
tirar esse custo. Senador Jorge, o senhor, no Estado
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do Acre, fez isso, Tião está fazendo, o Dinho fez. Vocês
fizeram um bom trabalho, sabem o custo disso, e ainda
é preciso fazer muito mais. Só a federalização é capaz
de tirar dos ombros dos prefeitos e dar condições às
crianças de terem uma boa escola, obviamente uma
escola que seja descentralizada no seu conteúdo, na
sua gestão também. O prefeito deve ser um dos gestores, mas não pode ser o responsável por financiar
tudo isso, porque são muito desiguais os Municípios
brasileiros, e aí a gente condena a educação à desigualdade. Eu queria fechar dizendo o seguinte: para
mim, a descentralização é muito importante, mas só tem
uma maneira de a gente descentralizar sem discriminar: é igualando antes de descentralizar, e, igualando,
o caminho é a educação. Por isso, eu quero ouvir um
municipalista um dia dizer aqui que, de acordo com o
interesse dos Municípios e da descentralização, é bom
fazer a federalização da educação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria relembrar aos nossos telespectadores e aos Srs.
Senadores que o Senador Cristovam foi autor de uma
iniciativa relevante de um debate na Comissão de
Educação sobre esse tema. Foi um debate profundo e
exaustivo. Aprendi muito, Senador Cristovam Buarque,
o senhor que é o nosso mestre na educação, mas foi
muito importante para revelar...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...ali
exatamente essas carências e essas necessidades.
Há prefeitos, como lá, no caso de Criciúma, em
Santa Catarina, fazendo verdadeiros milagres, com altos índices de aproveitamento, crianças na escola em
tempo integral, muitas experiências vicejando em todo
o País nessa direção, ou seja, estão fazendo o dever de
casa. Agora o senhor imagine na hora em que tiver o recurso garantido e assegurado sem depender de vir aqui
e pedir “por favor, liberem o dinheiro”, mas como coisa
automática, num processo verdadeiramente republicano.
Muito obrigada, Senador Cristovam Buarque e
Senador Alvaro Dias. E gostaria que fosse incluído no
meu pronunciamento, porque estou terminando.
O compromisso só terá validade no dia em que
a União e os Estados também avançarem com políticas claras e concretas em favor de um País realmente
integrado com melhores níveis de desenvolvimento e
com parcerias firmes e comprometidas – União, Estados e Municípios –, o verdadeiro Pacto Federativo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Assumo a Presidência para o seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento a nobre Senadora Ana Amélia, que
tão bem defende o municipalismo moderno, aqui, no
plenário, e convido para fazer uso da palavra o Sena-
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dor Alvaro Dias, pela Liderança do PSDB, pelo tempo
regimental de 20 minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Jorge
Viana, Srª Presidente Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, no final de semana, a imprensa brasileira
denunciou uma espécie de conspiração Cuba/Brasil
ou uma operação articulada pelo Embaixador de Cuba
no Brasil, Carlos Zamora Rodríguez, com o objetivo...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias, queria apenas pedir licença
para saudar os visitantes que estão aqui no Plenário,
acompanhando o seu pronunciamento e os pronunciamentos dos demais Senadores.
Bem-vindos à Casa do povo, à Casa da República. Parabéns.
Desculpa, Senador Alvaro Dias, sei que V. Exª
também saúda os visitantes.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Claro. Sejam bem-vindos.
Dizia que o Embaixador de Cuba, Carlos Zamora Rodriguez, articulou uma operação com o objetivo,
segundo à imprensa, repito, de investigar a presença
aqui, de monitorar a presença, no Brasil, da Srª Yoani
Sánchez, blogueira cubana que faz dura oposição ao
regime castrista e, o que é pior, elaborou um dossiê
com o objetivo de desqualificá-la e reuniu-se com militantes da política brasileira, do PT, da CUT, do PCdoB,
com a presença de um representante do Palácio do
Planalto, assessor de confiança do Ministro Gilberto
Carvalho, para orientar a distribuição apócrifa desse
dossiê pela redes sociais do nosso País. É evidente
que há ilegalidade, que é uma afronta à soberania
nacional, e é fato que, em poucos dias, dois embaixadores no Brasil rasgaram a Convenção de Viena: o
embaixador da Venezuela, recentemente, participando
de um evento em defesa de mensaleiros condenados
pelo Supremo Tribunal Federal; e, agora, o embaixador
de Cuba, numa operação urdida, com o objetivo de levar ao constrangimento e ao desgaste uma escritora
cubana que veio ao Brasil cumprir programação em
várias capitais brasileiras – se não me falha a memória,
Recife, Salvador e São Paulo; Porto Alegre, também.
Ora, temos que adotar providências.
Estou, Srª Presidente, encaminhando à Mesa, já
o fiz, requerimentos convocando para o Plenário, para
falar aqui no Plenário do Senado Federal os nossos
Ministros Patriota, das Relações Exteriores, e Gilberto
Carvalho, Secretário-Geral da Presidência da República, já que o seu assessor participou desta reunião e
hoje se encontra em Cuba participando de um curso
exatamente sobre ações na Internet.
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Estou propondo o convite ou convocação para
que falem ao Plenário do Senado, porque a Comissão
de Relações Exteriores ainda não foi instalada, e, certamente, teremos aí uns 15 dias para que ela volte à
rotina de trabalhos.
O outro requerimento vou encaminhar à Comissão de Relações Exteriores, em que pese o fato de
termos que aguardar a sua instalação, convidando os
dois Embaixadores para que se pronunciem a respeito destes eventos – o Embaixador da Venezuela e o
Embaixador de Cuba. Acho importante. Nós não podemos admitir, em hipótese alguma, qualquer ofensa
à soberania do nosso País.
Sabemos que a Convenção de Viena, e é preciso
esclarecer de forma cabal, a Convenção de Viena para
relações diplomáticas, internalizada pelo Decreto nº
56.435, sobre a possível participação do Embaixador
de Cuba no Brasil, num estratagema para desacreditar
a imagem da escritora na sua passagem pelo nosso
País, assim dispõe:
Sem prejuízo de seus privilégios e imunidades
todas as pessoas que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leis e
os regulamentos do Estado. Têm também o
dever de não se imiscuir nos assuntos internos do referido Estado.
É claro que há aí uma indevida participação com
envolvimento político nesta conexão que se estabeleceu para orquestrar esta ação de desqualificação da
escritora cubana no Brasil em razão das posições que
defende através, especialmente, do seu blog.
Portanto, esta é a questão, e a providência que
adotamos, conforme prometemos no final de semana.
Ao desembarcar hoje, na madrugada, em Recife, a blogueira afirmou ter tomado conhecimento, por
meio de pessoas que a receberam no aeroporto dos
Guararapes, do dossiê e dos movimentos da missão
diplomática de Cuba no Brasil.
E veja o que disse a escritora: “Acabei de saber,
porque venho da Ilha dos Acorrentados, onde o acesso à informação é muito limitado. Não me surpreende,
desde que abri meu blog, tenho que ouvir, a cada dia,
insultos e difamações. Para isso, estou preparada”,
afirmou Yoani Sánchez, com absoluta serenidade.
Ela foi recebida por um protesto gigantesco, de 20
pessoas! – cerca de 20 pessoas protestavam, no seu
desembarque. Ela expressou contentamento por este
protesto e afirmou: “Foi um banho de democracia e pluralidade. Estou muito feliz e queria que, em meu país,
pudéssemos expressar opiniões e propostas diferentes
com esta liberdade”. Portanto, há que se respeitar inclusive a competência dessa blogueira, a sua postura, a
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sua tranquilidade, diante de manifestação como esta –
está preparada para o exercício da democracia, vivendo
na Ilha dos Acorrentados, como ela afirma.
O Brasil é diferente hoje. Aqui temos liberdade
de imprensa, liberdade de expressão, de opinião, bem
diferente do que ocorre em Cuba. Por isso, não está
autorizado o Sr. Embaixador de Cuba a orquestrar,
no Brasil, uma ação que tenha por objetivo coibir esta
liberdade de expressão, de manifestação, através de
qualquer tipo de constrangimento. Veja o que diz a Convenção de Viena para relações diplomáticas no art. 9º:
O Estado acreditado poderá a qualquer momento, e sem ser obrigado a justificar a sua
decisão, notificar ao Estado acreditante que o
Chefe da Missão ou qualquer membro do pessoal diplomático da Missão é persona non grata
ou que outro membro do pessoal da Missão
não é aceitável. O Estado acreditante, conforme
o caso, retirará a pessoa em questão ou dará
por terminadas as suas funções na Missão.
Uma pessoa poderá ser declarada non grata
ou não aceitável mesmo antes de chegar ao
território do Estado acreditado.
Portanto, este art. 9º possibilita ao Governo brasileiro declarar persona non grata embaixadores que
afrontam a nossa soberania.E deveria fazê-lo! Essa
seria a obrigação, em nome do respeito às instituições
públicas brasileiras. Seria obrigação do Governo brasileiro declarar persona non grata o Embaixador da
Venezuela e o Embaixador de Cuba no nosso País.
Portanto, Srª Presidenta, essa é a manifestação
que faço a respeito deste lastimável episódio, com ingerência indevida em assuntos de política interna do
Brasil, com afronta à liberdade de imprensa e à liberdade de opinião em nosso País, com mais um ato que
rasga a Convenção de Viena.
Enfim, este País precisa impor respeito, em nome,
sobretudo, de sua soberania!
Mas quero aproveitar o tempo precioso que me
resta para trazer à tribuna outra preocupação de cunho
social: a falência das Santas Casas e dos hospitais
filantrópicos no Brasil. Um retrato sem retoques da
saúde pública brasileira.
O caos está instalado há algum tempo. Diagnósticos temos vários, inclusive do Banco Mundial, que
atesta ser causa do caos implantado na saúde pública
brasileira a incompetência de gerenciamento, a ausência de planejamento e, sobretudo, a corrupção, com
desvios bilionários de recursos públicos, semeando
a desgraça em inúmeras famílias de pobres brasileiros, muitos dos quais amontoados em corredores dos
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nossos hospitais, esperando o atendimento médico
hospitalar que não chega antes da morte!
Esse tem sido o quadro. Nós já estamos acostumados a vê-lo fotografado pelas lentes das câmeras de TV no
Brasil, mas as providências não ocorreram na medida das
necessidades, até porque o Governo da União, o principal
responsável repudiou aquilo que queríamos aprovar aqui,
a definição do percentual de 10% da receita pública da
União para os serviços de saúde pública no País.
Não assumiu a sua responsabilidade financeira;
não assume a sua responsabilidade de gerenciamento;
não combate com rigor a corrupção que há, os desvios que existem e assiste passivamente a morte de
milhares de brasileiros, desassistidos, abandonados
pelos poder público.
Os hospitais filantrópicos estão em situação falimentar. O cenário é desolador e deve se agravar
neste ano.
O Brasil possui 2.100 santas casas e entidades
filantrópicas. Elas são responsáveis por 44,8% dos
atendimentos e internações no Sistema Único de Saúde
(SUS) e por 60% dos transplantes, partos e cirurgias
oncológicas e cardíacas no SUS.
As santas casas e entidades filantrópicas disponibilizam 155 mil leitos, dos quais 130 mil são exclusivos
do Sistema Único de Saúde.
A falta de recursos que ameaça essas instituições
pode ser dimensionada na leitura de alguns números:
De cada R$100 gastos pelos hospitais, o Governo Federal remunera apenas R$ 65;
Segundo a Confederação Nacional das santas casas, o custo anual dos serviços é da ordem de R$14,7
bilhões. Em contrapartida, a receita proveniente do SUS
não alcança o montante de R$9,3 bilhões. Resultado:
um déficit de R$5 bilhões por ano;
A dívida dos hospitais filantrópicos e das santas
casas é superior a R$11,2 bilhões, sendo R$4,9 bilhões
com instituições financeiras, R$2,7 bilhões junto a fornecedoras e R$2,8 bilhões em impostos e contribuições.
Há estimativa de que essa dívida, em 2013, chegue a R$ 15bilhões. Atentem para o estado falimentar
dessas instituições beneméritas.
Em que momento o Governo Federal vai se sensibilizar com esse cenário de falência que ameaça lacrar
as portas das santas casas e hospitais filantrópicos?
Um dado que merece registro: as primeiras santas
casas foram instaladas no Brasil há quase 500 anos. O
primeiro registro oficial foi da Santa Casa de Santos,
em São Paulo, em 1543. São instituições seculares e
que vivenciam uma crise sem precedentes.
O caos na saúde é uma realidade absolutamente desestabilizadora em nível nacional. É inaceitável
tratar o tema sob qualquer ótica eleitoreira.
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A máxima proferida pelo ex-presidente, nos idos
de 2006, de que a saúde pública no Brasil estava a um
passo da perfeição ainda ecoa e nos causa perplexidade.
Se essa é a perfeição alardeada, Deus nos livre dela!
Conclamamos a Presidente Dilma Rousseff a intervir imediatamente para evitar o esfacelamento das
santas casas. Apelos já foram formulados, mas até o
momento não foram ouvidos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra.
Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– O Senador Alvaro Dias falou pela Liderança do PSDB.
Convido a fazer uso da palavra, o Senador Jorge
Viana, do PT do Acre, nosso Vice-Presidente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srs. Senadores, cumprimento todos que
nos acompanham.
Eu me inscrevi, Srª Presidenta, para fazer um pronunciamento hoje, cumprindo um compromisso que assumi logo quando tomei conhecimento, ainda em pleno
recesso, do trágico acidente que vitimou centenas de
jovens na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
O histórico que temos, lamentavelmente, mundo afora, é este: grandes tragédias; logo depois delas, algumas
mudanças acontecem no sentido de procurar evitá-las.
Já fui Governador do Acre por oito anos, Prefeito por três anos. Lidei com situações desafiadoras.
Procurei criar regras acerca do que pode o Executivo,
principalmente no sentido de cuidar para que situações
parecidas com essa pudessem ser evitadas. Agora
estou aqui no parlamento. Minha missão é, junto com
Senadoras e Senadores, Deputadas e Deputados, fazer leis, aperfeiçoar as leis, criar regras.
E venho à tribuna falar de dois temas: o primeiro,
da maior importância para a vida do cidadão brasileiro,
dos jovens, das famílias, diz respeito a regras para o
funcionamento de casa de shows, de espetáculos e,
obviamente, funcionamento de boates e casas noturnas.
O outro tema é sobre a reforma política, que tem
importância para a vida democrática do País – e aí, Srª
Presidenta, Ana Amélia, o destino quer que seja assim,
permite que seja assim, que V. Exª presida a sessão.
E aqui trago uma proposta de projeto de lei – eu havia
assumido esse compromisso comigo mesmo, já fiz um
pronunciamento aqui, e V. Exª também já adotou uma
série de medidas e outros colegas também – que dispõe
sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento
de boates, casas de shows e similares e dá outras pro-
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vidências, inclusive altera o art. 250-A do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal.
A minha proposta é uma tentativa de criar uma
norma geral no País que possa de alguma maneira ser
um balizador da ação dos governadores e prefeitos,
como estabelece a Constituição.
Os Estados Unidos criaram regras que hoje são
referências no mundo, logo após acidentes que ocorreram lá, similares a esse. O Canadá fez o mesmo; a
França fez o mesmo; e outros países também adotaram medidas, tentando tirar lições de episódios tão
dramáticos, tão fortes e que destruíram famílias, afetaram uma geração inteira na cidade de Santa Maria,
naquela universidade de renome no nosso País.
O projeto de lei prevê, em seu art. 1º:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates,
casas de shows e similares, bem como define
os requisitos a serem observados pelos Estados e Municípios para a concessão de alvará
a esses estabelecimentos.
O objetivo é esse.
Art. 2º A concessão de alvará de funcionamento
a boates, casas de shows e similares é condicionada à observância dos seguintes requisitos
mínimos, na forma das normas locais.
Obviamente, cada governo, cada prefeitura estabelecerá as normas para o fornecimento de alvará
de funcionamento.
Aqui estarão, sendo aprovado este projeto, as
regras, as normas mínimas:
I – existência de um extintor de incêndio para
cada duzentos metros quadrados ou menos,
disponibilizados em locais facilmente acessíveis.
Essas regras todas – agradeço, inclusive, à Consultoria do Senado – são um apanhado que fizemos do
que tem mundo afora e que funciona do ponto de vista de
regra mínima estabelecida no País e a partir do que se
pode estabelecer como regra nos Estados e Municípios.
II – instalação de equipamentos de proteção
contra incêndios, como chuveiros automáticos
e de exaustão de fumaça, para estabelecimentos com capacidade acima de duzentas
e cinquenta pessoas;
III – sistema de proteção contra descarga atmosférica (para-raios);
IV – dispositivo de alarme sonoro de incêndio;
V – sistema de iluminação de emergência;
VI – utilização de produto que não produzam
fumaça tóxica na construção, revestimento ou
isolamento acústico dos estabelecimentos;
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VII – saídas de emergência devidamente sinalizadas e iluminadas, com portas corta-fogo, na
proporção de uma saída para cada duzentas e
cinquenta pessoas ou menos de capacidade;
VIII – facilidade de acesso de viatura de Corpo
de Bombeiros.
Essas regras muitos países do mundo já adotaram, e, lamentavelmente, o Brasil não dispõe de uma
regra para o País.
§ 1º Deverão ser observadas, ainda, no que
couber, as normas pertinentes estabelecidas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A ABNT tem uma série de trabalhos e de normas que estabelecem e que, se aplicadas, garantem
a segurança.
§ 2º Os órgãos de fiscalização deverão verificar,
no máximo a cada doze meses, o funcionamento dos sistemas de chuveiros automáticos
e de exaustão, bem como o estado dos extintores de incêndio e dos indicadores e marcas
de sinalização das saídas de emergência.
Art. 3º Nenhum estabelecimento poderá receber pessoas acima da sua capacidade.
Parágrafo único. A capacidade do estabelecimento
deverá ser definida pela autoridade local no momento da concessão do alvará de funcionamento.
Art. 4º É proibida a utilização de fogos de artifício, sinalizadores e materiais pirotécnicos nos
recintos fechados dos estabelecimentos, salvo
prévia autorização específica, concedida pelas
autoridades competentes, garantindo a segurança das pessoas presentes no estabelecimento.
Esse é um critério também adotado em vários
países que pesquisamos.
Art. 5º Os estabelecimentos deverão estar assistidos, durante o horário de funcionamento,
por no mínimo duas pessoas devidamente
treinadas pelo Corpo de Bombeiros, que estarão incumbidas de manusear os equipamentos contra incêndios e promover a evacuação
ordenada do recinto, caso seja necessário.
Isso implica uma atitude dos donos de estabelecimentos similares, treinamento no Corpo de Bombeiros,
orientação no Corpo de Bombeiros para funcionários
que trabalhem no estabelecimento, que vão associar
essa orientação, essa função, esse treinamento a outras atividades que desempenham. Não implica nenhum
custo a nenhum estabelecimento.
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§1º Os estabelecimentos com capacidade acima de duzentas e cinquenta pessoas, além do
mínimo fixado acima, deverão ter o acréscimo
de uma pessoa devidamente treinada pelo
Corpo de Bombeiros para cada duzentas e
cinquenta pessoas de capacidade.
Quer dizer, com capacidade de 250 pessoas, duas
pessoas treinadas. A partir daí, a cada 250, mais uma
pessoa treinada, que é um dos funcionários da casa.
Esse treinamento é dado corriqueiramente pelo Corpo
de Bombeiros. Muitos países adotam essa sistemática.
Art. 6º Os estabelecimentos que descumprirem
as normas dispostas nesta Lei estarão sujeitos
à cassação do alvará de funcionamento, bem
assim à multa administrativa, nos termos da
legislação local.
Art. 7º Somente poderá obter o alvará e efetivamente funcionar a boate, casa de shows
ou congênere que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 8º O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 [estou me referindo ao Código Penal],
passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
Art. 250-A Conceder ou renovar alvará de funcionamento para boates, casas de shows e
similares que não atendam aos requisitos de
segurança previstos em lei ou regulamento local, expondo a perigo a vida ou a integridade
física ou o patrimônio de outrem:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Não há nenhum regramento na legislação brasileira, hoje, tratando desse tipo de situação.
Art. 9º Os estabelecimentos que não atendem
aos requisitos presentes nesta Lei, bem como
nas normais locais que a regulamentam, deverão se adequar no prazo de até 18 meses
[falo isso como prazo máximo], após a data da
publicação desta lei.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Fiz aqui toda uma justificativa, Srª Presidenta, em
que me refiro, especificamente, a normativas adotadas
em outros países.
Estou certo de que, a partir da aprovação deste
projeto de lei, que já está tramitando aqui, porque dei
entrada ainda há pouco – e espero que possa constar
nos Anais do Senado –, certamente, o Brasil vai ter
uma regra geral que normatizará o funcionamento de
casas noturnas ou similares e as prefeituras vão poder
adotar também as normas locais, levando em conta as
peculiaridades locais e regionais.
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Que fique bem claro que estamos alterando o Código Penal: passa a ser crime o caso de alguma autoridade de Município ou de Estado que forneça alvará ou
que renove alvará sem levar em conta a necessidade
de segurança para os que frequentam esses estabelecimentos. O Brasil não tem nenhum tipo de registro
de legislação que possa penalizar aqueles que levam
as pessoas a passarem por situações como as que,
lamentavelmente, o Brasil viveu há pouco tempo.
Srª Presidenta, aproveitando o pouco tempo que
me resta, eu queria me referir – porque, hoje, aqui, alguns
colegas fizeram referência e discutiram e a imprensa começa a trazer de volta esse tema – a essa questão, que
entendo da maior importância. Meu segundo pronunciamento, este ano, aqui, foi relativo à reforma política.
Antes de mais nada, eu queria cumprimentar e
saudar uma companheira de Estado, uma conterrânea
brilhante, a Senadora Marina Silva, pela iniciativa que
teve, independentemente dos questionamentos e até
das posições que surgiram ainda hoje, aqui, no plenário.
Cumprimento-a, porque ela é uma acriana de grande
valor e, certamente, tudo que quer é um Brasil melhor e
mais sustentável, como, obviamente, também o nosso
Acre. A ex-Senadora e ex-Ministra Marina, neste final
de semana, lançou aqui, em Brasília, sua Rede de
Sustentabilidade, um partido que ela com seus novos
companheiros estão lançando.
Não quero entrar neste mérito, mas, ainda há
pouco, quando o Senador Rodrigo Rollemberg fez
também esse registro, já imediatamente se estabeleceu um debate aqui, no Senado. Tudo isso vinculado
à criação de partidos, ao fortalecimento de partidos,
à judicialização da política, como bem colocou V. Exa,
ainda há pouco, em pronunciamento.
E eu trago aqui, hoje, uma solicitação de constar
nos Anais do Senado Federal, primeiro, um artigo que
fiz – e foi publicado no blog do Luis Nassif e no Portal
247, no final de semana passado –, “A Hora da Política”, em que trato da importância de se fazer a reforma
política. Peço também que conste nos Anais o artigo
escrito pelo Governador Tarso Genro “O Congresso
deve revidar”. É um artigo escrito pelo Governador do
Rio Grande do Sul, um grande intelectual do nosso
País que, no meu ponto de vista, traz aspectos interessantes sobre como podemos enfrentar essa situação
de conflito entre Poderes e como podemos sair dessa
armadilha em que o Congresso vive hoje, quando é
questionado por quase todos e por quase tudo.
Ao mesmo tempo, faço referência porque os dois
artigos tratam da reforma política, da necessidade dela.
Eu mesmo tive o privilégio, como governador, de acompanhar o Presidente Lula, junto com outros 26 governadores,
quando viemos trazer aqui a proposta, em 2003, da reforma
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da previdência e tributária. Logo depois, o Presidente Lula
priorizou, estabeleceu uma proposta de reforma política. O
próprio Executivo encaminhou junto com outras dezenas
de tentativas de parlamentares, inclusive.
O Presidente Sarney, no ano passado, nomeou
uma comissão – tive o privilégio de ser membro dela –,
em que discutimos uma proposta de reforma política,
Senadores de vários partidos. Essa proposta tramita
na Câmara dos Deputados.
O fato, Sr.
����������������������������������������
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é que, no Brasil e no mundo, a política está
em baixa. Apesar dos avanços da nossa democracia,
o Congresso Nacional poucas vezes esteve tão desprestigiado como agora.
É bem verdade que a responsabilidade disso, em
boa parte, é do próprio Parlamento. Atravessamos um
momento crítico. Há quem diga que falta representatividade ao Legislativo.
A crítica é exagerada, mas vem num momento
em que a atividade política é vista em um patamar
menor na vida nacional.
Nos últimos anos, depois da luta pela redemocratização, depois da luta das Diretas Já, com a Constituinte
e a Constituição de 1988, o Brasil começou a viver um
clima de liberdade, de plena democracia. Nesse período, houve percalços, mas o fato é que, hoje, o Executivo
goza de prestígio junto à sociedade. O Judiciário também
cresce diante da sociedade, e o Parlamento me parece
que diminui. Isso é lamentável sob todos os aspectos.
Ressalto aqui um trecho do artigo do nobre Governador Tarso Genro, que, com tanta propriedade,
estabelece um revide sem um enfrentamento com a
PGR – Procuradoria-Geral da República – ou com o
Judiciário. Ele propõe que o enfrentamento seja com
o Senado, com o Congresso, melhor dizendo, fazendo
a sua parte. A reforma política não depende de outros
Poderes; ela é prerrogativa do Congresso. E, sem reforma política, nós, lamentavelmente – esta é a minha
constatação –, não vamos resgatar o prestígio perdido
do Parlamento brasileiro.
Ele põe num trecho algo muito interessante, importante, que eu gostaria de ler:
As ditaduras fecham os Parlamentos e não as
Procuradorias e as instâncias do Judiciário,
pois estas podem ser controladas –sem erro
– por cassações e aposentadorias forçadas.
Os Parlamentos, pela expectativa de ter que
“prestar contas” ao povo soberano, mesmo
em “democracias relativas”, sempre preservam uma centelha de rebeldia contra o arbítrio.
(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Penso
que isso aqui não diminui o Judiciário, mas coloca o
Parlamento numa dimensão em que o povo é representado diretamente. O Executivo é eleito pelo voto direto.
Mas hoje, cara Presidenta Ana Amélia, nós estamos vivendo uma situação em que o processo de
judicialização é real, as eleições não têm fim – V. Exª
acabou de trazer esse tema para cá –, e agora estamos vivendo uma situação que alguns chamam de
politização do Judiciário. Acho que, se há um culpado
por essa situação, é o Parlamento.
Por isso, peço que conste nos Anais esses dois
artigos. E vou repetir, mais algumas vezes: gostaria que
as duas Casas, que agora têm nova Mesa Diretora,
pudessem colocar na ordem do dia, como prioridade
número um, a reforma política, para que pudéssemos
dar um passo no sentido de trazer de volta o respeito
ao voto popular, porque trazer de volta o respeito ao
Parlamento é respeitar o voto. Eu não tenho nenhuma
dúvida disso, nenhuma dúvida.
Nós não teremos sucesso se a reforma política não
tratar, por exemplo, do fortalecimento dos partidos, se
não tratar do financiamento de campanha. Boa parte do
financiamento de campanha hoje já é público. Só não é
assumido como público, mas é público. E nós precisamos
valorizar o voto, dar transparência ao voto. E, enquanto
tivermos o poderio econômico decidindo eleição no nosso
País, nós não vamos ter igualdade para todos os candidatos. Enquanto nós não fizermos a reforma política, vamos lamentar o número de partidos políticos que o País
tem. Agora são 31, e acredito que terá sucesso o Rede
Sustentabilidade, liderado pela Marina Silva.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Então,
Srª Presidente, eu gostaria de concluir, dizendo que
não há justificativa. O Congresso não terá a autoridade
que a Constituição estabelece se não fizer o seu dever
de casa, se não fizer a reforma política, se não estabelecer regras que fortaleçam o poder do voto, mas,
ao mesmo tempo, possa trazer de volta o respeito e o
prestígio que esta Casa teve e merece ter.
Oscar Niemeyer – já falei isso aqui na tribuna –,
quando foi fazer a Praça dos Três Poderes de Brasília,
junto com Lúcio Costa, definiu e colocou o Congresso à
frente e mais ao alto. Mais atrás, à esquerda, o Executivo; e, à direita, o Judiciário. Não era para estabelecer
um poder maior que o outro, mas colocou em destaque
o Poder Legislativo, porque aqui é a Casa do povo. Mas,
se há algo que tem perdido prestígio neste País, que se
apequena a cada dia, lamentavelmente, é o Congresso.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E não
tenho dúvida: uma das razões de vivermos esta situ-
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ação é a falta de o Congresso cumprir uma prerrogativa que é só sua, que é a de fazer a reforma política.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Senador Jorge Viana, a recuperação dessa credibilidade abordada por V. Exª está única e exclusivamente em nossas mãos. Só nós podemos corresponder
à expectativa que o povo brasileiro tem a respeito da
seriedade e dos compromissos da Casa Legislativa
com os anseios nacionais.
Estão inscritos: o Senador Cristovam Buarque – a
quem convido para fazer uso da palavra – o Senador
Vital do Rêgo, Senador Fernando Collor, Senador Pedro Taques e Senador Randolfe Rodrigues e, inscrito
pela Liderança, o Senador José Agripino Maia. Mas o
primeiro orador é o Senador Cristovam Buarque.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 26, DE 2013
Altera o art. 250-A do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940. Dispõe sobre
normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas de show e
similares, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, bem como define os requisitos a
serem observados pelos Estados e Municípios para a
concessão de alvará a esses estabelecimentos.
Art. 2º A concessão de alvará de funcionamento
a boates, casas de shows e similares é condicionada
à observância dos seguintes requisitos mínimos, na
forma das normas locais:
I – existência de um extintor de incêndio para
cada duzentos metros quadrados ou menos, disponibilizados em locais facilmente acessíveis;
II – instalação de equipamentos de proteção contra incêndios, como chuveiros automáticos e de exaustão de fumaça, para estabelecimentos com capacidade
acima de duzentas e cinquenta pessoas;
III – sistema de proteção contra descarga atmosférica (pára-raios);
IV – dispositivo de alarme sonoro de incêndio;
V – sistema de iluminação de emergência;
VI – utilização de produto que não produza fumaça tóxica na construção, revestimento ou isolamento
acústico dos estabelecimentos;
VII – saídas de emergência devidamente sinalizadas e iluminadas, com portas corta-fogo, na proporção de uma saída para cada duzentas e cinquenta
pessoas ou menos de capacidade;
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VIII – facilidade de acesso de viatura do corpo
de bombeiros.
§ 1º Deverão ser observadas, ainda, no que couber, as normas pertinentes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 2º Os órgãos de fiscalização deverão verificar,
no máximo a cada doze meses, o funcionamento dos
sistemas de chuveiros automáticos e de exaustão,
bem como o estado dos extintores de incêndio e dos
indicadores e marcas de sinalização das saídas de
emergência.
Art. 3º Nenhum estabelecimento poderá receber
pessoas acima da sua capacidade.
Parágrafo único. A capacidade do estabelecimento
deverá ser definida pela autoridade local no momento
da concessão do alvará de funcionamento.
Art. 4º É proibida a utilização de fogos de artifício,
sinalizadores e materiais pirotécnicos nos recintos fechados dos estabelecimentos, salvo prévia autorização
específica, concedida pelas autoridades competentes,
garantindo a segurança das pessoas presentes no
estabelecimento.
Art. 5º Os estabelecimentos deverão estar assistidos, durante o horário de funcionamento, por no mínimo duas pessoas devidamente treinadas pelo Corpo
de Bombeiros, que estarão incumbidas de manusear
os equipamentos contra incêndios e promover a evacuação ordenada do recinto, caso seja necessário.
§ 1º Os estabelecimentos com capacidade acima
de duzentas e cinquenta pessoas, além do mínimo fixado acima, deverão ter o acréscimo de uma pessoa
devidamente treinada pelo Corpo de Bombeiros para
cada duzentas e cinquenta pessoas de capacidade.
Art. 6º Os estabelecimentos que descumprirem
as normas dispostas nesta Lei estarão sujeitos à cassação do alvará de funcionamento, bem assim a multa
administrativa, nos termos da legislação local.
Art. 7º Somente poderá obter o alvará e efetivamente funcionar a boate, casa de show ou congênere
que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 8º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
Art. 250-A Conceder ou renovar alvará de
funcionamento para boates, casas de show e
similares que não atendam aos requisitos de
segurança previstos em lei ou regulamento local, expondo a perigo a vida ou a integridade
física ou o patrimônio de outrem:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Art. 9º Os estabelecimentos que não atendem
aos requisitos presentes nesta Lei, bem como nas
normas locais que a regulamentam, deverão se ade-
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quar no prazo de até dezoito meses, após a data de
sua publicação.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O incêndio havido na boate Kiss, em Santa Maria/
RS, no fim de janeiro deste ano, que vitimou centenas
de jovens, alertou o País para a necessidade de se
reforçar a regulamentação da segurança nas boates,
casas de show e estabelecimentos congêneres.
No Brasil, não existe legislação federal sobre o
assunto. Entretanto, a Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre
defesa civil (art. 20, XXVIII). A Lei nº 12.608, de 10 de
abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), não trata especificamente sobre a segurança contra incêndios em
casas noturnas ou similares.
Em razão da inexistência de norma federal, diversos entes federativos foram editando regras para
regular a matéria, sem uniformidade e com critérios
mínimos eventualmente frouxos ou demasiado rígidos.
A fiscalização de itens de segurança e a concessão
de alvarás de funcionamento para estabelecimentos
como casas noturnas no País geralmente são feitas
pelo corpo de bombeiros e autoridades locais, baseados em normas estaduais e municipais, prática que o
presente projeto não pretende modificar.
O estado de São Paulo editou o Decreto nº 56.819,
de 10 de março de 2011, que institui o Regulamento
de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo, considerado uma
das normas mais rígidas do País. O referido decreto
estadual atualizou as regras que devem ser seguidas
pelas edificações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ademais, foram
publicadas pelo governo estadual diversas instruções
técnicas, que complementam essas regras e são atualizadas geralmente a cada cinco anos.
No caso do estado de São Paulo, essas regras
são seguidas pelo corpo de bombeiros para liberar o
uso de edificações do ponto de vista da segurança em
relação a incêndios. Ressalte-se que o art. 24 do Decreto nº 56.819, de 2011, estabelece, entre outras, as
seguintes medidas de segurança contra incêndio em
boates e casas noturnas: acesso de viatura na edificação, controle de materiais de acabamento, saídas de
emergência, controle de fumaça, brigada de incêndio,
iluminação de emergência, alarme de incêndio, extintores de incêndio, chuveiros automáticos, sistema de
proteção contra descargas atmosféricas.
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A ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) também possui normas sobre o assunto, que
são adotadas por alguns estados e municípios em suas
legislações locais. A norma 9077, por exemplo, sugere
uma concentração máxima de duas pessoas por metro quadrado, largura de saída das portas proporcional
à capacidade de ocupação do local, mínimo de duas
portas de entrada/saída em casas noturnas (e que as
pessoas tenham que caminhar no máximo 30m para
chegar até elas), locais com cinquenta pessoas ou
mais tenham portas que abram para fora, locais com
duzentas pessoas ou mais tenham porta com dispositivo antipânico (que abrem facilmente). Por sua vez, a
norma 12693 especifica parâmetros para a instalação
de extintores de incêndio em edificações.
Entendemos que há necessidade de uniformização de requisitos mínimos para o funcionamento desses estabelecimentos, em norma de âmbito nacional,
sem prejuízo das legislações estaduais e municipais
já existentes, mantendo na competência desses entes federados a prerrogativa de fiscalização. Para pesquisar os requisitos mínimos a serem estabelecidos,
valemo-nos da experiência de outros países, muitos
dos quais experimentaram incêndios de grandes proporções em boates.
Nos Estados Unidos, as leis variam não só de
estado para estado, mas de condado para condado ou
de cidade para cidade. Após um incêndio na casa noturna The Station, que matou cem pessoas no Estado
de Rhode Island no ano de 2003, as regras se tornaram
mais rigorosas e tendem a seguir as recomendações
da Associação Nacional de Prevenção contra Incêndios
(NFPA, na sigla em inglês) e da entidade da indústria
americana para a segurança de edifícios, o International Code Council (ICC). O Rhode Island Fire Safety
Code, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade do
uso de borrifadores automáticos de água (sprinklers)
em estabelecimentos com capacidade de mais de cem
pessoas. Além disso, há proibição de uso de sinalizadores inflamáveis em locais fechados, previsão de no
mínimo de duas portas de emergência além da entrada
principal e a vedação do uso de isolamento acústico
inflamável ou tóxico (como a espuma de poliuretano).
Em Toronto, no Canadá, foi criado um guia de
melhores práticas a serem seguidas pelas casas noturnas (Nightlife Establishments Best Practices), com
o objetivo de orientar os donos desses estabelecimentos em diversos aspectos (segurança, controle
de barulho, controle de lotação, verificação de idade
e prevenção de incêndios). No caso de prevenção a
incêndios, pessoas que são proprietárias ou mesmo
trabalham em casas noturnas são designadas como
supervisores (Supervisory Staff), com o objetivo de
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ajudar e orientar (indicação de saídas de emergência,
por exemplo) em caso de necessidade de evacuação
do local, além de fiscalizar diversas práticas, dentre
elas: o limite máximo de ocupação do estabelecimento, a existência e o funcionamento correto de sinais e
luzes de emergência, o desligamento da música com
o acionamento do alarme de incêndio, a acessibilidade das saídas, escadas e corredores de emergência,
a existência de informações acessíveis ao público
sobre a capacidade máxima do estabelecimento e os
procedimentos de emergência, além da aprovação do
Toronto Fire Services antes de cada evento para o uso
de fogos de artifício ou similares.
Na Bélgica, as regras variam de acordo com a
altura da construção e a capacidade máxima do estabelecimento. Um local que pode receber até duas mil
pessoas deve possuir, no mínimo, cinco portas de saída, situadas em zonas opostas. Ademais, o teto deve
ser revestido de material capaz de resistir ao fogo por
pelo menos trinta minutos.
No Reino Unido, a lei para prevenir incêndios
lista uma série de procedimentos a serem seguidos
por estabelecimentos comerciais, dentre eles a obrigatoriedade da existência de saídas de emergência
sinalizadas e desbloqueadas, de equipamentos de
combate a incêndio (pelo menos um extintor para
cada duzentos metros quadrados de área) e alarmes,
do treinamento de funcionários, além da existência de
planos de emergência.
Na França, a legislação estabelece a obrigatoriedade da presença de um bombeiro em qualquer casa
noturna que apresente shows de música ou teatro.
Ademais, para realizar apresentações em locais fechados com fogos de artifício ou outro tipo de material
que possa causar incêndios, é necessária uma autorização especial, após estudos técnicos que analisem
os sistemas de saídas de emergência e de eliminação
de fumaça, além de estimativas de concentração de
pessoas no mesmo espaço. As normas francesas estabelecem ainda critérios de segurança que vão desde a
especificação dos materiais de construção (o teto das
casas noturnas devem ser construídos com materiais
anti-inflamáveis) até o número de saídas de emergência (de acordo com o tamanho dos estabelecimentos),
prevendo ainda a instalação de alarmes de incêndio e
iluminação de emergência.
Finalmente, em Israel, a legislação estabelece
que em um local com capacidade para duas mil pessoas deve ter pelo menos três saídas de emergência,
de 2,20 metros de largura cada. Ademais, as casas
noturnas devem possuir dois sistemas considerados
essenciais: um sistema de circulação de ar e ventilação, com pelo menos dois mecanismos para retirar o ar
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rarefeito e outros dois para introduzir ar de fora, além
de outro de esguichos, capaz de cobrir toda a área.
Por fim, a utilização de materiais inflamáveis como espuma é expressamente proibida.
Do nosso ponto de vista, a legislação federal necessária para uniformizar os requisitos mínimos deve
se inspirar nesses exemplos. Outrossim, entendemos
que as especificações têm de, necessariamente, estar
atreladas a normas locais, sob pena de a norma federal simplesmente tornar impossível o funcionamento
dos estabelecimentos ou, por negligência normativa,
ser permissiva em demasia em casos especiais que
só as contingências locais são capazes de conhecer
e prever. Foi com esse propósito que elaboramos o
projeto de lei que nesta oportunidade apresentamos
e para o qual pedimos o apoio dos nobres Colegas.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
N 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
o

Código Penal.
....................................................................................
TÍTULO VIII
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública
CAPÍTULO I
Dos Crimes de Perigo Comum
Incêndio
Art. 250 – Causar incêndio, expondo a perigo a
vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º – As penas aumentam-se de um terço:
I – se o crime é cometido com intuito de obter
vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio;
II – se o incêndio é:
a) em casa habitada ou destinada a habitação;
b) em edifício público ou destinado a uso público
ou a obra de assistência social ou de cultura;
c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo
de transporte coletivo;
d) em estação ferroviária ou aeródromo;
e) em estaleiro, fábrica ou oficina;
f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;
g) em poço petrolífico ou galeria de mineração;
h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.
Incêndio culposo
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§ 2º – Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Explosão
Art. 251 – Expor a perigo a vida, a integridade
física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão,
arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:
Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa.
§ 1º – Se a substância utilizada não é dinamite
ou explosivo de efeitos análogos:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
§ 2º – As penas aumentam-se de um terço, se
ocorre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do
artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das
coisas enumeradas no nº II do mesmo parágrafo.
Modalidade culposa
§ 3º – No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; nos demais
casos, é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
(À Comissão Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Comunicação do Senador Acir Gurgacz.
Tenho a honra de informar a V. Exª que o Senador Zezé Perrella foi escolhido Vice-Líder
do PDT nesta Casa.
Ao ensejo, renovamos a V. Exª [...] protestos
de elevada estima e consideração. Assinado
pelo Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT no
Senado Federal.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício GLDPDT – 2/2013
Brasília, 15 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência,
que o Senador Zezé Perrella, foi escolhido Vice-Líder
do PDT, nesta Casa.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência meus
mais efusivos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, - Senador Acir Gurgacz, Líder
do PDT no Senado Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– À publicação será encaminhada a solicitação do PDT.
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E, como disse ao Senador Jorge Viana, serão
atendidas na forma regimental as solicitações dele à
publicação.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como orador inscrito, como já falou a Presidenta
Ana Amélia, Senador Cristovam Buarque pelo tempo
regimental de 20 minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu
quero iniciar a minha fala, Sr. Presidente, apresentando
um requerimento, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno e de acordo com as tradições da Casa, para
que possamos reconhecer e fazer uma homenagem
ao ex-Deputado Federal, por seis mandatos, Fernando Lyra, que faleceu no dia 14, na última semana. Eu
quero então que fique inserido um ato de votos de
profundo pesar na ata e que haja uma apresentação
de condolências à família. Esse é um pedido que eu
faço, Sr. Presidente.
E ao mesmo tempo Senador Collor, Senador
Randolfe, falo um pouco desse pernambucano. O
Fernando Lyra, na verdade a gente pode falar dele de
muitas maneiras. Ele era mais de um Fernando. Mas,
sobretudo, duas maneiras eu quero falar: o político e o
humano. Como político, nós víamos em Fernando Lyra
uma capacidade que nunca houve muita, mas neste
momento, tão rara na política brasileira. Em primeiro
lugar, eu queria dizer que foi um político de princípios,
ele fazia política com objetivos, com propósitos, não
com interesses menores. Ele fazia política sabendo
aonde é que queria chegar, e a primeira coisa era a
democracia, porque começou a fazer política lutando
pelo fim do regime militar. E em nenhum momento ele
transigiu com esse objetivo. Mas sabia articular. Não
era um político apenas de princípios, que às vezes
termina se transformando em um filósofo, por falta da
habilidade necessária para se chegar aos objetivos a
que se propõe. Ele sabia como fazer para chegar a um
objetivo do qual ele não abria mão.
Terceiro, é a coragem que ele tinha de, quando
fosse preciso, fazer um caminho com o qual pessoas
ainda não estavam acostumadas. O melhor exemplo
disso é quando, derrotada a reforma constitucional que
criaria a eleição direta para Presidente, todos aqueles que faziam parte do grupo dos autênticos ficaram
perplexos, ou esperando um outro momento para lutar
pelas diretas. Fernando, com a coragem que tinha, enfrentou os que estavam próximos; com a imaginação
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que tinha, imediatamente viu que a saída era a eleição
indireta, com Tancredo Neves. E eu lembro, pela minha
convivência com ele, que já em 1983 ele foi à posse
de Tancredo Neves, quando todos os outros autênticos
foram à posse do governador de São Paulo, porque
ele viu que o caminho era aquele, sem abrir mão de
nenhum princípio, que era o fim do regime militar. E,
com a sua capacidade de articulação, por conta da
coragem e da imaginação política, ele foi, sem dúvida
alguma, um dos grandes responsáveis pela obtenção
dos votos necessários para que, naquele 15 de janeiro,
Tancredo Neves fosse eleito. Fernando tinha na mesa
dele uma lista de todos os nomes do colégio eleitoral,
Senador Taques, e ali acompanhava um por um, para
ver como chegaria ao número mágico que permitiria
a eleição de Tancredo Neves.
Essa coragem, essa imaginação, essa capacidade de articulação são raras; mas é ainda mais raro
ter tudo isso com princípios firmes, em que a política
é feita para obter um resultado. Esse resultado era o
fim do regime militar.
Mas não parou aí. Fernando Lyra foi um político
que teve a oportunidade e soube aproveitar a oportunidade de fazer os gestos necessários para eliminar
a censura no Brasil, para regulamentar os partidos no
Brasil. Obviamente, e não se pode esquecer, sob a
Presidência do Senador José Sarney. Fernando Lyra
foi escolhido por Tancredo Neves, mas foi mantido por
José Sarney, que o manteve e lhe deu total possibilidade de, ali sentado com o Ministro da Justiça, fazer
rapidamente o cumprimento de tudo que era preciso
para que este País saísse de um regime autoritário –
embora, nos últimos anos, já não fosse tão autoritário
– para um regime democrático e civil.
Deve-se a ele, sob a Presidência de José Sarney,
um ato, assinado pelo Presidente da República, que
simplesmente acabou com a censura no Brasil. Outro
permitiu que todos os partidos fossem possíveis, neste
País, inclusive partido comunista, que, naquela época,
era visto como inimigo geral do regime anterior.
Fernando foi o Ministro que mudou o Brasil, naquele exato momento em que, ao sentar ali, não esqueceu os compromissos nem os princípios, mas
levou adiante os compromissos e os princípios, que,
naquele momento, era fazer as reformas políticas, e
essa reforma passava, sobretudo, por uma Constituinte e uma nova Constituição. E aí ele cumpriu também
o seu papel. Aí, junto com o Presidente da República,
convocou uma Constituinte que talvez tenha sido a
mais livre que este País já teve.
O Poder Executivo, durante o funcionamento da
Constituinte, não se intrometeu para tentar impor sua
vontade. Foi uma Constituinte livre, soberana, que ti-

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

nha um Presidente, Ulysses Guimarães, que, às vezes,
tinha até mais poder do que simplesmente o líder de
uma nova Constituição.
Além dessas qualidades que eu falei, eu quero
lembrar uma mais que também é rara, hoje em dia, na
política. Fernando Lyra, apesar de ser um pernambucano, caruaruense, foi sempre um político nacional.
Fernando Lyra não colocou os interesses locais
de seu eleitorado na frente dos interesses nacionais,
Senador Rêgo. Hoje está ficando raro isso. A maior
parte de nós fala o que o eleitor local quer ouvir, fala
o que vai prometer ao eleitor: o máximo de vantagens
imediatas. Fernando Lyra nunca se comprometeu em
falar o que o local precisava porque ele colocava o
nacional na frente do local.
Essas qualidades, a meu ver, estão faltando. E no
momento em que falta Fernando, Senador José Agripino, talvez seja a maneira de lembrar que nós precisamos estar mais próximos do discurso nacional; nós
precisamos estar preparados para executar aquilo que
defendemos porque nós precisamos ter coragem de
adaptar, quando for preciso, a maneira de lutar, mesmo
sem abrir mão de por que lutar. Essa capacidade de
articulação e esse amarra-princípios são pontos que
Fernando Lyra vai nos deixar faltando.
Quanto ao humano, eu quero dizer três coisas
que caracterizaram Fernando Lyra – e, aqui, alguns
conheceram, provavelmente muito bem. Primeiro, a
capacidade de ser amigo. Eu conheço, talvez, dezenas de pessoas que dizem: “Fernando Lyra é um dos
meus maiores amigos.” E conheço um bom número
que diz: “Fernando Lyra foi o meu melhor amigo.” Porque ele tinha uma capacidade de empatia. Ele tinha
uma empatia que fazia com que você imediatamente
se aproximasse e gostasse. Isso é muito raro.
Ele tinha a capacidade de criar uma intimidade
entre as pessoas com ele, o que é muito raro. Para isso,
ele precisava ter a segunda qualidade humana, que
eu coloco: uma imensa generosidade. Fernando em
nenhum momento colocava seu interesse pessoal na
frente do interesse do grupo ao qual ele pertencia, fosse um partido político, fosse o grupo dos seus amigos.
E, finalmente, a capacidade maravilhosa de conversar, de falar, de ouvir, de rir e de fazer com que nós
fôssemos estimulados, cada um de nós, a falar com ele.
Eu perguntava, há pouco, ao Senador Pedro Taques qual é a palavra que se pode dizer para representar a pessoa que é bom papo, porque eu queria uma
palavra mais correta, porque, no português, a gente
não pode usar “conversador”, porque conversador
passa a ideia daquele que quer levar todo mundo na
conversa. Então, não se pode chamar de conversador
porque haveria um mal-entendido.
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Mas é isto o que o Fernando era, um homem de
conversa, tanto da política, que ele respirava de maneira tão intensa a cada minuto, mas também de tudo
mais que fosse preciso falar, e ele era capaz de ouvir,
e tudo mais que quiséssemos falar com ele, porque
ele era capaz de ouvir.
Por tudo isso, manifesto aqui minha profunda
tristeza pelo falecimento desse grande amigo, amigo
meu, a quem devo politicamente, porque meu primeiro
cargo político foi o de Chefe de Gabinete dele no Ministério da Justiça, no Governo José Sarney. Depois,
fui eleito Reitor e comecei a fazer uma carreira política.
Mas, em todo momento dessa carreira política que eu
tive depois, nunca deixei de ter Fernando Lyra como
uma daquelas pessoas para quem eu ligava para saber como fazer, que eu conversava para dizer o que
eu queria fazer e para ouvir dele o que ele achava que
estava certo, nesse cenário nacional, que ele era tão
capaz de captar, de entender, de formular e de trazer
uma proposta para nós, proposta essa que ele sabia
articular muito bem.
Por tudo isso, o Fernando fica. Perdemos Fernandos, mas eles ficam, porque ficam como exemplo de
um político que eu gostaria muito de seguir.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Cristovam, em nome da Mesa, associamo-nos a V. Exª, e o seu requerimento será atendido
na forma regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Sr. Presidente, há um pedido de aparte.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Cristovam, antes que V. Exª deixe essa tribuna,
eu não poderia, na condição de paraibano que viu de
tão perto o pernambucano, o homem de profunda verve oratória como V. Exª chegou a comentar em uma
de suas recentes entrevistas, um dos maiores palanqueiros que V. Exª já viu na sua vida pública, deixar de
me somar não a esse discurso, mas a essa despedida saudosa que V. Exª está fazendo da tribuna a um
dos maiores democratas deste País. É muito fácil, Sr.
Senador, sentado aqui ou falando aí, expressar-se sobre democracia, mas praticá-la na essência dos seus
conceitos... Fernando Lyra assim o fez em toda plenitude, ousando em momentos difíceis, angustiantes,
de profunda instabilidade pelos quais passamos num
passado recente, cujo retrato V. Exª tão bem fez agora, há pouco, quando se somou às inteligências que
construíram a saída de Tancredo Neves. Mas, acima
de tudo, a voz de Fernando Lyra, nos seus momentos
finais, quando escrevia sobre tudo neste País, marcava
fortemente a sua vida e a sua história. O Brasil perde
muito, o Nordeste especialmente, quando perde a voz
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daquele homem forte, corajoso, de grande coragem
cívica, que é e que deve ser exemplo para todos os
jovens políticos de hoje. Parabéns pelo pronunciamento saudoso em memória de um dos homens públicos
deste País que devemos honrar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Obrigado, Senador Vital do Rêgo. Fico muito feliz por
ter o seu aparte incluído no meu discurso.
Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Cristovam, eu quero me associar à homenagem
que V. Exª faz ao ilustre pernambucano Fernando Lyra,
que tem uma trajetória que faz falta aqui no Congresso. Fernando Lyra fundou o MDB, identificou-se com
o grupo dos chamados autênticos. Figuras como ele
– Lysâneas Maciel, Ulysses Guimarães – são perfis
que deixaram contribuição indispensável para a democracia e, repito, fazem muita falta na construção da
democracia brasileira. Quero só destacar, na vida de
Fernando Lyra, em sua trajetória, sua flexibilidade nas
ações táticas e sua firmeza de princípios. Foi seguindo essa máxima que ele, mesmo identificado com o
MDB autêntico, apoiou a anticandidatura de Ulysses,
em 1973. Na década seguinte, liderou, junto com tantos outros, a campanha por eleições diretas para Presidente. Derrotada a Emenda Dante de Oliveira aqui
no Congresso Nacional, ele teve a humildade, com o
mesmo engajamento e com o mesmo vigor, de buscar a alternativa negociada com a eleição de Tancredo Neves, mesmo sabendo que aquilo não era o que
pensava a maioria do chamado grupo autêntico do
MDB. Foi assim, com firmeza de princípio e flexibilidade na tática, para alcançar os objetivos e o objetivo de
sua vida, que ele bem realizou. Ele terminou dizendo
que sua grande obra, no Ministério da Justiça, foi ter
acabado com a censura. Eu vou mais além: a grande
obra de Fernando Lyra foi ter posto tijolos para sepultar a ditadura e para a abertura democrática em nosso
País. Cumprimento V. Exª pela homenagem e invejo
V. Exª por ter convivido com esse belíssimo brasileiro.
E, se me permite, associo-me ao requerimento de V.
Exª de pesar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador Randolfe.
Só para concluir, Sr. Presidente, eu quero dizer
que toda essa capacidade dele de se reciclar sem abrir
mão dos princípios vinha junto de uma capacidade
muito forte de articulação.
Talvez pouca gente se lembre hoje, por causa da
idade até, que o Fernando Lyra – e o Senador José
Agripino é testemunha disto, provavelmente – foi fundamental na vinda de Marco Maciel e do então PFL…
(Soa a campainha.)
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– …para apoiar Tancredo Neves. E, se não tivéssemos
tido esse apoio, Senador José Agripino, era possível...
Possível não, era certo que o Tancredo não teria ganho
no colégio eleitoral. O Fernando Lyra foi quem fez os
diálogos, até pela “pernambucalidade”, com esse grupo
e, ao mesmo tempo, foi quem convenceu Miguel Arraes também a apoiar esse projeto; convenceu Miguel
Arraes e, através daí, o PCdoB, que estava se formando. Lamentavelmente, eu creio, eu não trouxe o PT,
porque o PT não veio para o lado de Tancredo Neves.
Ele achava que ainda deveria continuar insistindo na
ideia das Diretas, que a gente ia ter que esperar muito
mais tempo do que 1989, Presidente Collor, quando o
senhor foi eleito como o primeiro Presidente.
Era isso, Sr. Presidente.
Eu preferia estar falando de outro assunto, mas
sinto-me não satisfeito; sinto-me orgulhoso de poder
falar aqui de um grande brasileiro, de um grande pernambucano e de um grande político.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT –
MT) – Parabéns pela fala, Senador Cristovam Buarque.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 51, DE 2013
Requeiro, nos termos dos arts. 218 do Regimento
Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Ministro
e Deputado Federal por seis mandatos, Sr Fernando
Lyra, ocorrida em 14/02/2013:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família.
Voto de Pesar
Requeiro, Voto de Pesar pelo falecimento de um
dos mais autênticos parlamentares brasileiros que,
dentro e fora do Congresso, lutou no enfrentamento à
ditadura e pela implantação da democracia no Brasil,
Fernando Lira, ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2013,
em São Paulo - SP, a ser encaminhado à família do
falecido, à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e ao
Ministério da Educação.
Em 74 (setenta e quatro) anos de vida, Fernando
Lira esteve à frente dos mais importantes movimentos
de mobilização que visaram o restabelecimento da
democracia no nosso País. Entre eles destaca-se sua
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participação na campanha das Diretas Já, no processo que culminou na escolha de Tancredo Neto para a
candidatura à presidência da República e sua eleição
no Colégio Eleitoral, marcando o fim do Regime Militar
e como atuante Membro da Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte (1987/88). Ganhou
muitos prêmios, consagrando-se como um dos renomados e respeitados políticos contemporâneos. Foi
Ministro da Justiça durante o mandato do presidente
José Sarney, tendo atuado duramente para a desconstrução da Lei da Censura e pelo estabelecimento das
liberdades democráticas que sempre defendeu. Desde
2003, presidiu a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj),
órgão do Ministério da Educação.
Pelos serviços prestados à democracia e ao povo
brasileiro, Fernando Lira faz jus à homenagem póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, – Cristovam Buarque, Senador – PDT/DF.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Falará, pela Liderança do DEM, o Senador Agripino Maia. Logo depois, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Pedro
Taques, Srªs e Srs. Senadores, eu estava vindo de carro
para o Senado, nesta segunda-feira após o carnaval –
quando, na verdade, estamos começando os nossos
trabalhos, porque começamos depois do recesso, com
a eleição da Mesa Diretora da Câmara e do Senado,
houve uma interrupção, e, na verdade, agora estamos
retomando os nossos trabalhos –, e ouvia o discurso
do Senador Aloysio Nunes, um discurso bem elaborado, substantivo, fundamentado, sobre a preocupante
situação da Petrobras, que é uma de nossas maiores
empresas, empresa de economia mista, porque pertence ao Governo e pertence a milhões de brasileiros
– milhões! –, acionistas.
Em seguida, ouvia o Senador Alvaro Dias, que
manifestava preocupação com o movimento feito com
a participação do Governo brasileiro e do embaixador
de Cuba no Brasil sobre a chegada ao nosso território
da blogueira Yoani Sánchez.
Todos esses são fatos que nos preocupam de
forma tópica, mas a mim, Senador Fernando Collor,
preocupa-me, sobremaneira, a questão conjuntural
do Brasil, a questão macro. A Petrobras é uma questão mega, complicada, que afeta a economia do Brasil pelos tentáculos que tem com empresas privadas
prestadoras de serviços, mas o que me preocupa é a
questão macroeconômica do Brasil. E explico a Vossas
Excelências a minha preocupação.
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Senador Pedro Taques, até 2008 o mundo viveu
momentos de bonança. Depois sobreveio uma crise,
onde todos, sem exceção, sofreram. Até 2008, o Brasil
nadou de braçada. Quem não se lembra dos recordes
sucessivos de arrecadação? O Brasil, a Colômbia, o
Peru, a China, o México, todos tiveram grandes superávits de arrecadação e empregaram naquilo que
julgavam ser prioritário.
O México investiu na sua infraestrutura; a Colômbia, fortemente nisso; Chile, fortemente nisso; a China,
muito fortemente nisso; e por aí vai. Preparam-se para
ser competitivos, porque, na minha concepção, da crise
de 2008 vai resultar competitivo quem for efetivamente
competitivo por ter carga tributária civilizada, por ter
nível de educação aprimorado, por ter burocracia simplificada, por ser competitivo por condições sustentadas, como a China o é, como a Alemanha o é, como
os Estados Unidos, onde tudo surgiu em matéria de
crise e estão mostrando que vão dar a volta por cima.
Muito bem. Alguns países investiram fortemente
para serem competitivos, passada a crise. O Brasil fez
uma opção. O Brasil teve enormes superávits fiscais.
Parte, boa parte, investiu na questão social, o que eu
não recrimino, pelo contrário. Criou o Bolsa Família,
levando, não digo um complemento, mas uma renda,
ainda que artificial, não sustentada, para milhões de
brasileiros que, nas estatísticas internacionais, apareceram como brasileiros que saíram da miséria.
Ótimo! Aplausos! Aplaudo fortemente, aplaudo.
Mas o Brasil se descuidou de fazer o dever de casa,
olhando para o futuro, tendo em mente que futuro se
faz com planejamento e com visão. O Brasil não investiu
em estradas, portos, aeroportos; o Brasil não investiu
na diminuição da carga tributária, o que poderia ter
feito; não investiu na qualificação dos seus quadros;
não investiu na desburocratização do sistema administrativo brasileiro. Pelo contrário, enredou-se cada vez
mais em blocos político-comerciais, como o Mercosul,
que, hoje, estão mostrando terem dado n’água. Isso
porque somos parceiros, Senador Fernando Collor,
queira ou não queira, de países como a Argentina, que,
desculpem-me, tem um governo demagogo, populista,
que controla a economia pela força da imposição. O
preço lá é manietado, é operado. A inflação é trabalhada, é operada. Não é a real e é buliçosa. Na relação
internacional, ela é arestosa, e, na medida em que o
Brasil fica solidário, no bloco do Mercosul, em matéria
de acordos multilaterais e não bilaterais com a União
Europeia ou com os Estados Unidos, e se associa ao
bloco do Mercosul, herda tudo que a Argentina e que
a Venezuela inocularam de venenoso na relação internacional.
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Há esse fato que, além do mais, nos preocupa.
Mas o que me preocupa, sobremaneira, são constatações como as que eu vejo. Em setembro do ano passado, foi publicado um dado que, para ler, era agradável:
os gastos de brasileiros no exterior chegam a quase
US$15 bilhões. Como vinha a uma base de US$1,5
bilhão, US$1,8 bilhão por mês, deve ter chegado ao
final do ano de 2012 perto de US$20 bilhões.
Curioso é que o jornal O Globo de hoje noticia
que, em 2012, a indústria brasileira – que é a antena, é
o mastro que significa competitividade de um país, onde
um país mostra se é ou não competitivo, se adotou ou
não posturas que façam dele um elemento competitivo
no contexto internacional – caiu.
No ranking das exportações brasileiras, se a
indústria tinha 70%, caiu para 60% – era 71%, 61%.
Caíram US$14 bilhões em matéria de participação
nas exportações, enquanto os brasileiros compraram
US$20 bilhões lá fora.
O brasileiro compra lá fora, o que tem dinheiro,
que é afortunado, porque lá é tudo muito mais barato,
do restaurante à calça, à camisa. Eu não falo no Ipad.
É tudo mais barato. Por quê? Porque lá fora a carga
de impostos é civilizada, a gastança pública é menor,
o custo Estados Unidos e o custo Europa vão ser menores, porque a infraestrutura está feita; enquanto que
no Brasil nós não acordamos, e fica o Governo brasileiro agora perdido. Perdido como?
Senador Valdir Raupp, V. Exª que é Presidente do
PMDB, mas que é brasileiro como eu, interessado no
futuro deste País, sabe que a dívida interna chegou a
R$2 trilhões. É um absurdo, mas chegou a R$2 trilhões.
O serviço da dívida, pela taxa de juros praticada anteriormente, era impagável. Era tirar o dinheiro de que
o Brasil precisava para investir em porto, aeroporto e
estrada e pagar a remuneração da dívida interna. Daí
o Governo se moveu no rumo de baixar a taxa Selic,
para baixar o serviço da dívida. Resultado: baixa a
taxa de juros e aumenta a demanda. Aumentou a demanda, aumentou a inflação, pelo fato do consumo
ter aumentado.
O Governo acorda diante desse fato e diz: “Bom,
agora está na hora de mexer no câmbio”, porque se
o problema é inflação e o câmbio que estava sendo
trabalhado para chegar a R$2,10, a R$2,20, a R$2,30,
para facilitar um pouco as exportações dos nossos incompetitivos industriais,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN0 –
... a taxa de câmbio estava importando inflação. Se
– juntando – abaixa a taxa de juros, gera inflação; a
taxa de câmbio estava favorável à exportação, tem
que baixar porque estava importando inflação; baixa
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agora a taxa de câmbio e prejudica, mais uma vez, as
exportações brasileiras.
O Governo não sabe para onde correr. Deveria
ter aprendido com aqueles países, como a Colômbia,
como o Peru, como o Chile. Eu não quero falar na
China, não quero falar na Coreia; quero falar nos vizinhos, na América do Sul, naqueles que estão dando
certo. A bola da vez na América, hoje – do Equador
para baixo –, não é mais o Brasil, é o México, lamentavelmente. Por quê? Porque fez o dever de casa. A
Colômbia está pipocando; o Peru, idem, tem segurança jurídica a oferecer; o Chile, nem se fala. E o Brasil
insiste na gastança. Só há um caminho para nós nos
reencontrarmos: é o Brasil assumir de verdade que o
capital privado tem que ser prestigiado. O modelo de
participações ou de empreendimentos público-privados – de PPPs – tem que ser levado a sério. Não dá
mais para esta brincadeira: a Petrobras é instrumento
de controle da inflação, que a leva a uma semiquebradeira; compensa-se agora com a baixa da conta
da taxa de energia elétrica, sacrificando a Eletrobrás
e afugentando os investidores de investimentos para
diminuir o risco do serviço de fornecimento de energia elétrica. Daqui a pouco, vamos ter os apagões de
novo, porque se insiste em curar a febre quebrando o
termômetro. E não é por aí.
Só há um caminho, Presidente. Esse caminho é,
do ponto de vista ideológico, prestigiar o capital privado, como este Governo está sendo obrigado a fazer.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Do
outro, é agir com responsabilidade orçamentária, fazer
planejamento orçamentário.
Outro dia, eu lia um artigo de Delfim Netto em que
ele alertava para o perigo da volta da conta única – a
volta ao atraso. É a gastança pública ser controlada.
Não há outro caminho, antes que seja tarde.
Eu já fiz, Sr. Presidente, não sei quantos discursos
nesta tribuna alertando exatamente sobre este tema,
sobre a macroeconomia e o modelo capenga que o
Brasil vem adotando, em comparação com outros países com a nossa dimensão. E vou continuar insistindo,
antes que seja tarde.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará o Senador Vital do Rêgo.
Logo depois, S. Exª o Senador Fernando Collor.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Pedro Taques, Srªs e Srs. Senadores, trago na tarde de hoje um tema, para discorrer
nesta tribuna, que tem sido pauta em todos os Estados da Federação, até porque, há bem poucos dias, o
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Governo Federal e o Ministério da Saúde entenderam
da necessidade de aprofundar as discussões a respeito da distribuição geográfica dos médicos neste País.
É mais que natural que eu, como médico de formação, tenha interesse especial pelas questões que
afetam os profissionais da saúde no nosso País. Certamente compartilho desta preocupação com os Senadores Mozarildo Cavalcanti, Waldemir Moka, Eduardo
Amorim, Humberto Costa e Paulo Davim, além de outros parlamentares que se têm mostrado extremamente
preocupados com a má distribuição dos profissionais
de Medicina no território brasileiro.
É claro que o cuidado com as questões de saúde
não é uma tarefa exclusiva deste grupo ou de alguns
parlamentares. Todos nós nos dedicamos em propor e
buscar soluções para esse desafio. E a saúde é fonte
de alguns dos maiores desafios deste País.
No entanto, no que diz respeito à formação, à
carreira e à distribuição dos médicos no País, tema
ao qual dedicarei este pronunciamento, os Senadores
que passaram pelos bancos das escolas de Medicina
têm uma visão, digamos assim, de dentro, pois todos
nós passamos por muitas das mesmas pelejas dos
estudantes, dos internos, dos residentes e dos médicos de hoje.
Em outras palavras, Senador Presidente Collor,
por mais que tenhamos registrado avanços significativos nos últimos anos, os problemas enfrentados
pela classe médica ainda são muitos e muito graves,
e refletem negativamente na qualidade dos serviços
de saúde neste País.
Há pouco mais de dois anos, neste mesmo plenário, discursei sobre essa situação. Mencionei, entre
outras coisas, a aparente escassez de médicos no Brasil. Dizer que não há escassez de médicos no Brasil
pode provocar algumas reações indignadas. Afirmei em
2011 e repito hoje, Srªs e Srs. Senadores: a escassez
de médicos no Brasil é discutível.
Não temos poucos médicos no Brasil, Sr. Presidente. A recomendação da Organização Mundial da
Saúde é de que haja um médico para cada mil habitantes. No Brasil, segundo o Ministério da Educação,
temos 1,8 médicos para cada mil habitantes. Segundo o Conselho Federal de Medicina, esse número é
ainda maior: 1,95.
É claro – e eu não nego – que quanto mais médicos, melhor. É óbvio. A meta do Plano Nacional de
Educação Médica, lançado pela Presidenta Dilma, em
agosto de 2011, em cerimônia na Faculdade de Medicina de Garanhuns, é alcançar a taxa de 2,5 médicos por
cada mil habitantes até 2020. Isso representa, aproximadamente, um aumento de 4.500 médicos formados
a cada ano, além dos que já se formam atualmente. E
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o número de médicos formados já vem crescendo a
taxas mais elevadas que o crescimento populacional.
Para os senhores terem ideia, entre 2000 e 2009, por
exemplo, o número de médicos cresceu 27%, ao passo
que a população brasileira cresceu 13%.
Também se pode alegar que os países mais desenvolvidos que o nosso apresentam taxas bem acima
da recomendação da OMS. Entendo que a busca de
crescer acima dessas taxas deve ser o alvo e a meta.
Mas continuo insistindo, senhoras e senhores: o
problema não é só o número de médicos em atuação
no País. Nossos problemas são outros. Os nossos
problemas são principalmente dois: a distribuição de
médicos no território nacional e a qualidade da formação médica no País.
O primeiro desses problemas, o da distribuição
dos médicos, é muito fácil de verificar. Em 2011, eu
alertava para a péssima e desigual distribuição dos profissionais de saúde por este não menos desigual Brasil.
Mais de um quinto dos municípios brasileiros tinham taxas muito abaixo da recomendação da ONU.
Havia municípios, no Norte do País, com médico responsável para dez mil habitantes. Não sei em Mato
Grosso. A realidade continua exatamente a mesma,
Sr. Presidente, nada mudou. O Estado de São Paulo,
com um quinto da população do País, concentra um
terço dos médicos. Estamos falando de grandes e melhores profissionais. A cidade de São Paulo tem mais
de quatro médicos para cada mil habitantes. Temos,
portanto, uma situação grave, em que regiões mais
carentes e necessitadas são justamente as que contam com menos médicos. As Regiões Sul e Sudeste,
as mais ricas do País, concentram mais de 70% dos
médicos; no Nordeste, 17%; no Centro-Oeste, 7,5%
dos médicos; e no Norte, apenas 4,2% dos médicos
brasileiros, Senador Randolfe.
A situação se agrava ainda mais se considerarmos que, mesmo nessas regiões menos privilegiadas, a
distribuição reflete a desigualdade do quadro nacional.
No Nordeste, por exemplo, os médicos se concentram
mais nas capitais e na faixa litorânea, onde há melhor
qualidade de vida. O sertão nordestino, as cidades do
interior do Norte do País, as cidades mais afastadas
das capitais do Centro-Oeste, em todos esses lugares,
a carência de médicos é alarmante.
De uma perspectiva ainda mais local, a desigualdade se repete. Dentro de um mesmo município,
senhoras e senhores, nas grandes cidades, os bairros
mais carentes têm muito menos médicos à disposição
do que os bairros mais ricos. Em outras palavras, a desigualdade da esfera nacional se repete nas regiões
estaduais e municipais. As regiões que mais necessitam
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de assistência médica são justamente as que menos
podem contar com essa assistência.
Além desta desigual distribuição, temos um problema da formação dos médicos, outro ponto que quero
abordar. Esse também é um desafio crônico, para usar
expressão da medicina, um desafio que se prolonga
no tempo e que deve ser enfrentado o quanto antes,
para que não alcance níveis que comprometem todo
o sistema.
No início da semana, o canal Globonews veiculou
um programa interessantíssimo sobre a carreira médica no Brasil, com ênfase, exatamente, na questão da
formação. A pergunta básica do sistema Globonews
foi exatamente: que tipo de médicos as faculdades de
medicina estão formando? Esses médicos são qualificados para prestar assistência à sociedade? Em suma:
estamos formando bons médicos?
Uma coisa é certa: estamos formando muitos
médicos. O número de faculdades de medicina aumentou absurdamente nos últimos anos. Em 92, tínhamos
83 escolas médicas. Hoje, nada menos, são 197. Em
92, 83; hoje, 197! Em termos mundiais, só perdemos
para a Índia com suas com suas 272 escolas médicas. Nossas quase 200 faculdades levam ao mercado, anualmente, cerca de 13 mil novos profissionais
(quase 14 mil profissionais) que se unem aos mais de
370 mil em atuação.
Ora, vem a questão: esses milhares de novos
profissionais nos hospitais, clínicas e consultórios
do País, a cada ano, são elas e eles bons médicos e
boas médicas? Já verificamos que eles estão muito
mal distribuídos. Nem mesmo os médicos que se formam numa região menos favorecida, como a minha
Paraíba, por exemplo, continuam trabalhando nessas
regiões. Todos querem ir pra São Paulo, para o Rio,
para o Centro-Sul do País, para as capitais ou para
o litoral. E, geralmente, a motivação não é um salário
maior, mas, pura e simplesmente, melhores condições
de trabalho, melhores equipamentos, melhores laboratórios, melhor qualidade de vida pessoal e profissional.
A qualidade dos médicos que formamos, ao que
tudo indica, não acompanha o aumento em quantidade.
Muitas vezes, o problema começa na formação. Boa
parte das escolas de medicina não tem a qualidade
necessária para fazer essa formação. A concorrência
acirrada das novas escolas, algumas de competência
questionável, afeta a viabilidade de escolas com muito
mais qualidade e tradição.
A falta de qualidade dos cursos se reflete na má
formação que transparece, por sua vez, na falta de
qualificação dos médicos formados. No CRM de São
Paulo 54,5% dos candidatos são reprovados na prova
para se inscrever na entidade. Cerca de 45% dos mé-
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dicos brasileiros não têm especialização, é verdade,
pelo escasso número de vagas em residência, mas
em parte também, muitas vezes, pela falta de oportunidades. Como mudar esse quadro? Como formar
mais médicos sem comprometer a qualidade dessa
formação? Como melhor distribuir tantos médicos que
já atuam no País quanto os milhares de novos médicos que chegam anualmente ao mercado? O Ministro
Mercadante aponta alguns caminhos, como a proposta de deixar a cargo do Governo a definição sobre os
locais dos novos cursos, onde serão abertos, de punir
com mais rigor os cursos que vão mal nas avaliações
periódicas nas instituições de Ensino Superior, e todas
essas intenções eu louvo desta tribuna.
Finalmente, Sr. Presidente, passo a falar de uma
perspectiva de solução que tenho discutido. Trago o
ofício que recebi, no último dia 6 de fevereiro, do Presidente Roberto Luiz D’Avila, hipotecando solidariedade e apoio do Conselho Federal de Medicina à nossa
iniciativa, à iniciativa da Emenda à Constituição nº 34,
de 2011, que cria a carreira de médico no âmbito do
SUS nos níveis federal, estadual, distrital e municipal.
Essa Proposta de Emenda à Constituição da criação
da carreira de médico de Estado, para mim, como
profissional da área, é o início de um processo de valorização integral do médico e da médica neste País.
O acesso se daria por concurso público e a distribuição das vagas pelo território nacional obedeceria
a critérios de necessidade e escassez de profissionais
nas diversas Regiões do País, o que contribuiria, certamente, para diminuir as tremendas desigualdades
que flagelam a saúde pública brasileira. A proposição
já recebeu manifestações de apoio do Governo Federal e tem um relatório favorável do Senador Mozarildo
Cavalcanti, companheiro e colega profissional da Medicina, relator da matéria na Comissão de Constituição
e Justiça desde julho de 2011. Tudo indica que este,
com o apoio de todas as entidades, de associações de
profissionais da área, é o momento certo para a sua
tramitação, para que essa tramitação volte a avançar.
Outro trabalho que quero registrar como de extrema importância foi motivador de um pronunciamento
feito agora há pouco pelo Eminente Senador Paulo
Paim, que defendeu a desburocratização da validação
de diplomas emitidos no exterior. O Senador sugeriu a
criação de um mecanismo de reconhecimento mútuo,
para simplificar a capacidade de análise dos títulos
e aproximar os sistemas educacionais no âmbito do
Mercosul. Na área médica, onde esse assunto é amplamente discutido, meu queridíssimo e competente
Senador Paulo Paim, essa proposta de emenda constitucional é território, é fórum competente para ações,
opiniões e ideias dessa natureza, que certamente
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serão debatidas pelos profissionais ligados à área e
pelo Governo, por meio do Ministério da Saúde e do
Ministério da Educação.
É, senhoras e senhores, um momento de profunda reflexão. O Governo aponta para enfrentar o
desafio da desigual distribuição dos médicos no País.
Os prefeitos, reunidos recentemente com a Presidente
Dilma Rousseff, apelaram, inclusive, pela internacionalização, Senador Collor, dos profissionais. É uma tarefa
dificílima dentro da malha legal que nos aponta. Mas
os prefeitos – e certamente nas Alagoas acontece –
estão se sentindo absolutamente fragilizados, porque
o plano mais ousado de distribuição da saúde pública
sem a hospitalização é o Programa Saúde da Família,
e esse Programa está se comprometendo, por conta da
ausência de profissionais médicos a serem contratados.
Os prefeitos vieram e pediram à Presidente Dilma que, imediatamente – porque já havia estudos no
Ministério da Saúde e no Ministério da Educação –,se
avançasse em ações efetivas para mudar esse panorama. E o que eu trouxe aqui, em números, em testemunhos estatísticos, é que não nos falta médico. Nós
temos carência, falência na distribuição espacial desses
médicos. Regiões do Norte, Centro-Oeste e Nordeste
deste País, que já vivem as dificuldades climáticas, regionais, econômicas, sofrem, porque profissionais têm
profunda instabilidade de se firmar nesses territórios.
A proposta de emenda constitucional que faço
serve como o avançar de um processo de discussão
no Congresso Nacional, porque um Brasil como o nosso, de tamanhas dificuldades e tamanhas diferenças,
não pode ter uma distribuição espacial concentradora
e profundamente injusta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr.
Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Senador Vital, cumprimento-o por seu pronunciamento.
Ato contínuo, convido S. Exª, o Senador Fernando Collor, para fazer uso da tribuna.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente desta sessão, Senador Randolfe Rodrigues, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o art.
52, inciso II, da Constituição Federal, prevê que cabe,
privativamente, ao Senado Federal processar e julgar
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho
Nacional do Ministério Público, além do Procurador-
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-Geral da República e do Advogado-Geral da União,
nos crimes de responsabilidade.
Trata-se, assim, de uma das principais atribuições
e responsabilidades desta Casa, que, entre outras de
igual importância, diferencia o seu papel institucional
em relação à Câmara dos Deputados.
Compõe, ainda, essa competência o rol de atributos e instrumentos dos chamados freios e contrapesos, que garantem o equilíbrio necessário entre os
Poderes da União. Ou seja, Sr. Presidente, qualquer
iniciativa ou ação no sentido de processar e julgar as
autoridades elencadas naquele dispositivo e que estejam compatíveis com as exigências constitucionais
legais e regimentais torna-se absolutamente razoável
e até normal no desempenho das atividades do Senado. E, mais do que isso, dependendo da gravidade da
natureza das razões que a justificam, a medida torna-se imprescindível, dada a responsabilidade e o compromisso que esta Casa possui perante a sociedade
brasileira e nossas instituições democráticas.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
não há razão para escudar uma investigação e julgamento legítimos por parte do Senado Federal o Procurador-Geral da República, em face das representações
já aqui na Casa apresentadas.
Ora, se de fato existem indícios, constatações e
provas desabonadoras e até criminosas da conduta do
Sr. Roberto Gurgel à frente da Procuradoria-Geral da
República, nada mais natural e saudável para a democracia que o Senado Federal exerça as suas atribuições
e, mais do que isso, os seus deveres constitucionais
para esclarecer os fatos e julgar adequadamente o
Procurador-Geral.
Qual o problema de que isso seja feito? Qual a
inconveniência? Afinal, por que não se pode investigar
os investigadores? Por que não se pode denunciar os
denunciadores? Por acaso são eles imunes à lei, intocáveis por seus atos ou inatingíveis pelos cargos que
exercem? De modo algum, Sr. Presidente. Nenhum
agente público, de qualquer que seja o Poder ou órgão
da administração, está isento de ser processado e julgado de acordo com a Constituição e as leis do País.
No caso em tela, vale lembrar que venho, há 9
meses, 270 dias, denunciando e trazendo provas de
todos os crimes praticados pelo Sr. Roberto Gurgel.
O conjunto de sua obra é de tal sorte grave e
pernicioso, que gerou nada menos do que 11 representações até aqui apresentadas contra ele, sendo
três somente aqui no Senado Federal.
Para rememorar, Sr. Presidente, faço questão de
relacioná-las novamente, uma a uma, para que fique
evidenciada a amplitude maligna e desastrosa de sua
gestão como chefe do Ministério Público da União.
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Em 12 de maio de 2012, dei entrada nas seguintes representações:
1) na esfera penal, junto ao Ministério Público da
União, por crime de prevaricação;
2) na esfera civil, junto à Corregedoria do Ministério Público da União, por ato de improbidade administrativa;
3) na esfera administrativa, junto à Corregedoria
do Conselho Nacional do Ministério Público, por ilícito
administrativo;
4) também na esfera administrativa, junto ao
Conselho Nacional do Ministério Público, para procedimento de controle do ato administrativo;
5) ainda na esfera administrativa e também junto
ao Conselho Nacional do Ministério Público, representação por inércia ou excesso de prazo;
6) na esfera político-administrativa, junto ao Senado Federal, por crime de responsabilidade.
7) Em 18 de dezembro de 2012, também junto
ao Senado Federal, encaminhei nova representação
para ser anexada à primeira, com base na íntegra da
parte 7 do relatório inicial do Deputado Odair Cunha,
da CPMI, lida e oficializada na reunião da CCAI daquela mesma data.
8) Recentemente, em 6 de fevereiro de 2013,
encaminhei mais um pedido de representação junto
ao Senado Federal, também para anexação às duas
outras, dessa feita em função das supostas irregularidades em processo licitatório, para aquisição de tablets, pela Procuradoria-Geral da República, conforme
já denunciei aqui mesmo desta tribuna.
9) Na mesma data, 6 de fevereiro, encaminhei
representação junto ao Tribunal de Contas da União,
referente ao mesmo caso da licitação dos tablets.
10) Também junto ao TCU, no mesmo dia, apresentei denúncia também em relação à licitação dos
tablets.
E, agora, Sr. Presidente, acerca dessa absurda
licitação, um pregão eletrônico feito no dia 31 de dezembro à tarde, ao apagar das luzes, direcionada a um
modelo único, de um único fabricante, comunico que
já dei entrada no Conselho Nacional do Ministério Público num pedido de providências, com base nos arts.
125 e 127 do Regimento Interno daquele Colégio, para
que sejam tomadas as providências legais cabíveis
em tributo aos princípios administrativos elencados na
Constituição, de modo a suspender todos os efeitos da
referida licitação até o julgamento final desse pedido.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os motivos,
os fatos e a natureza de todas essas representações
que compõem o portfólio criminoso do Sr. Roberto
Gurgel inserem-se numa coletânea de eventos por
ele promovidos que não deixam margem de dúvidas
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quanto à sua culpa e dolo. E, em especial, quanto ao
domínio que possui sobre os fatos.
E para que não restem dúvidas de nossa responsabilidade institucional, vale relembrar um a um os
acontecimentos que há 9 meses venho denunciando.
Em primeiro lugar, o sobrestamento da Operação
Vegas, por quase 3 anos, situação e período em que
se aproveitou para chantagear um ex-Senador da República, visando, sobretudo, garantir sua recondução
como Procurador-Geral.
Mais grave ainda – e para isso merece ser chamada a atenção – foi ter permitido, ao não dar prosseguimento às investigações, que a organização criminosa do Sr. Carlos Cachoeira agisse livremente por
todo aquele período, ou seja, de setembro de 2009 a
março de 2012.
Sem dúvida, os prejuízos à Nação foram enormes pela inação, pela inércia do Sr. Roberto Gurgel.
As provas dessa paralisia são cabais, a começar pela
injustificável recusa do Procurador-Geral em dar os
devidos esclarecimentos logo no início dos trabalhos
da CPMI.
Do mesmo modo, a declaração de sua esposa,
a Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, de que
a decisão pelo sobrestamento da operação havia sido
tomada em comum acordo com a Polícia Federal foi
peremptoriamente desmentida pelo Delegado Raul
Alexandre Marques, em seu depoimento na Comissão, e, no dia seguinte, pela própria direção da Polícia
Federal, em nota oficial.
Além do mais, o próprio Relator da CPMI desmontou todos os argumentos do Procurador-Geral
quanto a esse episódio, provando inequivocamente,
pelas datas e sequência dos acontecimentos, que
era impossível a versão da chamada ação controlada
por ele utilizada já que, simplesmente, ao sobrestar a
Operação Vegas, ele não tinha ciência da Operação
Monte Carlo, pois ela sequer havia sido iniciada. Ou
seja, ele mentiu oficialmente já que suas explicações
foram dadas, diante da recusa de comparecer à CPMI,
por meio de documento público por ele assinado.
Em segundo lugar, o vazamento de documentos
de inquéritos sob segredo de justiça, via de regra, em
ocasiões convenientes politicamente para ele e para
os ideais rasteiros da revista Veja. Assim ocorreu na
semana da deflagração da Operação Monte Carlo, em
março de 2012, bem como às vésperas das eleições
municipais, em setembro do mesmo ano, e em pleno
julgamento da Ação Penal nº 470, no Supremo Tribunal Federal. Para tanto, utilizava-se de procuradores
próximos para fazer os serviços, como no caso da Procuradora Léa Batista de Oliveira e dos Procuradores
Daniel de Resende Salgado e Alexandre Camanho de
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Assis, que vazaram documentos sigilosos das duas
operações da Polícia Federal para os repórteres Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro, da Veja.
Além das contradições dos depoimentos da Procuradora Léa Batista – e isso é muito grave –, que, na
CPMI, deu uma versão dos seus compromissos durante
a semana do vazamento e, depois, outra diferente, em
resposta a meu requerimento de informações – resposta
essa dada por escrito –, há provas documentais, nos
registros de acesso à Procuradoria-Geral da República, de que o Procurador Alexandre Camanho, naquela mesma semana do vazamento, recebeu, em 3 dias
distintos e por mais de 1 hora em cada um, o repórter
da Veja Rodrigo Rangel. Os encontros ocorreram na
Associação Nacional dos Procuradores da República,
que – vale lembrar – tem sede dentro do edifício da
Procuradoria-Geral, o que é, no mínimo, inapropriado;
afinal, trata-se de uma entidade privada, como atesta
o seu Presidente, o próprio Alexandre Camanho, ao
justificar, por esse motivo, não ser obrigado a responder aos requerimentos que apresentei, com base na
Lei de Acesso à Informação.
Como se vê, Sr. Presidente, é tudo muito estranho: são depoimentos contraditórios, encontros com
repórteres, recusas de respostas, vazamentos de inquéritos; tudo a mando do Sr. Roberto Gurgel.
Terceiro: a concentração em sua esposa de inquéritos envolvendo autoridades com prerrogativa de foro,
com o intuito de usá-los como instrumento de chantagem e ameaças. Ou seja, a Subprocuradora Cláudia
Sampaio atuava como uma espécie de manus longa
do Procurador-Geral, que, assim, detinha o completo
domínio dos fatos e dos atos de seus azêmolas. Com
isso, ele criou uma reserva de mercado para si com o
uso exclusivo das informações confidenciais dos inquéritos para não só chantagear, ameaçar, mas também
para vazar os documentos para quem ele quiser e no
momento que melhor lhe convier.
Quarto: a ingerência nas decisões do Congresso Nacional, especialmente no tocante à escolha de
membro para o Conselho Nacional do Ministério Público por meio de expedientes nada republicanos, como
a distribuição de documentos apócrifos e gestões
pessoais para retardar a votação de candidato que o
Procurador-Geral considera seu desafeto. Além disso,
o Sr. Roberto Gurgel promoveu alterações regimentais
daquele foro para que ele, como Presidente, tenha
sempre a maioria de votos no colégio. É mais uma de
suas práticas para não ser investigado pelo órgão de
fiscalização e controle interno do Ministério Público.
Aliás, essa é mais uma incoerência do Procurador-Geral. Ao mesmo tempo em que luta contra a PEC nº
37, para manter o poder de investigação do Ministério
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Público, ele usa de todas as artimanhas para não ser
investigado. Trata-se de um comportamento esquizofrênico do Sr. Roberto Gurgel. A começar por se esquivar
para não responder as indagações e questionamentos
que lhe são feitos. Isso é inaceitável numa democracia.
Quinto: mais recentemente, o Procurador-Geral
desnudou-se ainda mais e provou tudo o que venho
falando a seu respeito. Como sempre, repetiu o seu
rasteiro modus operandi ao denunciar ao Supremo
Tribunal Federal o Senador Renan Calheiros, então
candidato à Presidência desta Casa, exatamente uma
semana antes do pleito. E isso depois de ficar com o
inquérito por quase 2 anos em seu poder, em mais
um exemplo típico da costumeira prática de exceder
no tempo propositalmente.
Assim ele age, Sr. Presidente, escamoteia-se
sorrateiramente como um selvagem, para esperar o
melhor momento de dar o bote. E depois, na tentativa
de se justificar, ele mente, faz jogo de palavras com o
seu costumeiro flato vocal.
Foi o que fez ao alegar que esteve por longo tempo dedicado à Ação Penal 470 e, por isso, não tomou
uma atitude antes. Ora, ele dispõe de, pelo menos,
60 Subprocuradores da República, bastava repassar
o trabalho a um deles. Mas não. A reserva de mercado em caso de autoridades com prerrogativa de foro
é dele. Dele e somente dele. Assim, ele se faz; assim,
ele chantageia; assim, ele ameaça. Isto não é digno de
uma República: a utilização de cargos como instrumento de ameaça, de chantagem, para perseguir aqueles
que estão exercendo suas atribuições constitucionais,
atribuições essas também privativas do Senado Federal, que tem, em momentos como este, a obrigação de
cumprir seu papel de fiscalização e controle externo.
E, mais ainda, de processar e julgar autoridades que
prevaricam, que cometem crimes de responsabilidade
e improbidades administrativas.
Por isso, Sr. Presidente, assim como o Senado
Federal não se curvou a qualquer tipo de pressão, elegendo o atual Presidente desta Casa por mais de dois
terços de seu Plenário, conclamo todos os Senadores
e Senadoras, especialmente a nova Mesa do Senado,
para que se debrucem na análise dessas representações e promovam o devido e regimental trâmite, de
modo que possamos, de uma vez por todas, julgar pela
maioria desta Casa o destino do Sr. Roberto Gurgel.
Igualmente, conclamo todos os Parlamentares que,
eventualmente, estejam sendo, de forma velada, ameaçados pelo Procurador-Geral que não se intimidem
com suas ações, com suas chantagens.
Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradecendo a V. Exª o
tempo que me foi concedido.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Obrigado, Senador Fernando Collor.
Chamo, agora, para utilizar a tribuna pelo PDT de
Mato Grosso, S. Exª o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srª Senadora, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, cidadãos brasileiros, na
semana passada, subi a esta tribuna para cobrar do
Governo do Estado de Mato Grosso planejamento na
infraestrutura de transportes, setor que está abandonado e que carece de investimentos e melhorias.
Neste final de semana, uma notícia me fez voltar,
Sr. Presidente, a tocar nesse tema, a tocar novamente
nesse assunto. Reportagem do jornal Diário de Cuiabá,
um dos principais jornais diários do Estado de Mato
Grosso, aponta que, nos últimos quatro anos, mais de
meio bilhão de reais em recursos do Fethab foram reservados do Orçamento para custear projetos e ações
relacionados à Copa do Mundo de 2014, uma vez que
Cuiabá é uma das sedes. Ou seja, 30% do chamado
Fethab está sendo direcionado para as obras da Copa.
O montante está registrado nos orçamentos divulgados
pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de
Mato Grosso desde 2009.
O Fethab, Srs. Senadores, é um fundo destinado
a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação de obras e serviços de transportes
e habitação em todo o território mato-grossense. Ele é
arrecadado sobre operações internas envolvendo soja,
gado em pé, algodão, madeira e óleo diesel.
Seria muito bonito se o montante arrecadado
fosse devidamente aplicado. A falta de transparência já levou produtores, liderados pela Federação da
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a ameaçarem
entrar na Justiça contra o Governo.
E por que eu acredito, Srª Presidente, que os
produtores estão cobertos de razão ao cobrar transparência?
O levantamento feito pelo Diário de Cuiabá aponta que a fatia do fundo reservada aos preparativos de
Cuiabá e Várzea Grande para a Copa do Mundo somou R$529,8 milhões. No período, a arrecadação do
fundo cresceu 40% (de R$486 milhões para R$687
milhões), mas a parcela destinada à infraestrutura rodoviária seguiu ritmo bem distinto.
O orçamento anual repassado do Fethab para a
Secretaria Estadual de Transportes (a antiga Sinfra)
cresceu apenas 3,4%, em 2012, em relação ao total
de 2009. Já em relação à Secopa, a parcela reservada cresceu 18%.
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Mas o que me faz questionar o governo sobre as
informações dessa reportagem a que fiz referência,
Srª Presidente?
Nos últimos dias, tenho recebido dezenas de
manifestações nas ruas, em visitas ao escritório que
possuímos no Estado e nas páginas das redes sociais.
São pessoas indignadas com os valores aplicados em
Cuiabá e Várzea Grande para as obras da Copa. Mas
nem tudo são flores, Srs. Senadores.
O cidadão de Confresa, Ribeirãozinho, Alto Araguaia, Barra do Garças e Araguaiana, que sofre hoje
com buracos, atoleiros, caminhões tombados, pontes
em péssimas condições de conservação ou debaixo
d’água, deve pensar: a região metropolitana de Cuiabá
deve estar “até doce”, como diriam meus conterrâneos
cuiabanos. “Até doce”, Srª Presidente, é uma expressão da cultura cuiabana. E as obras devem estar “de
goreste”, como se diz em Cuiabá. Mas não! Está muito
amargo, Srª Presidente!
Toda a nossa gente de Mato Grosso está pedindo
ajuda. Em Cuiabá, um furacão de obras sem planejamento, sem cronograma, sem preocupação com o
cotidiano de quem vive na cidade. No interior, a ausência completa do investimento na simples conservação
do que já existe, dos famosos asfaltos “casca de ovo”,
que V. Exª bem conhece.
Aí o governo retira uma parcela do Fethab para
aplicar em obras que não estão acontecendo. Além
de retirar recursos de um fundo para aplicar em outras obras, convivemos com notícias como esta que
passo a relatar:
Primeiro, o governo de Mato Grosso desistiu de
construir um dos CTs (centros de treinamento) do Estado planejados para a Copa do Mundo de 2014, Com
isso, engavetou, de forma definitiva, um projeto pelo
o qual já pagou R$275 mil. Sãos R$275 mil, quase
um quarto de milhão de reais, jogados na lata de lixo.
O Centro de Treinamento da Morada da Serra
seria um dos dois campos oficiais de treinamento para
Cuiabá, que a cidade ofereceria às seleções que ali vão
jogar durante o mundial. O espaço seria construído,
Srª Presidente, em uma região da cidade conhecida
como CPA – Centro Político e Administrativo, que estava planejado, inclusive, para ser transformado em um
centro de treinamento de bombeiros depois da Copa
do Mundo. Não vai mais se realizar.
Em novembro de 2011, o Governo cancelou o
contrato da obra de um teleférico na Chapada dos
Guimarães no valor de R$6 milhões, que estava sendo
construído dentro do planejamento do Estado para a
Copa do Mundo e com os recursos destinados a esse
fim, como equipamento que fomentaria o turismo naquela região. O equipamento seria construído a 67
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quilômetros da capital. O contrato assinado em 2009,
que construiria o famoso teleférico, não sobreviveu a
uma auditoria interna do próprio Poder Executivo. A
empresa, porém, já havia recebido R$600 mil do governo de Mato Grosso e não irá devolvê-los aos cofres
públicos, ao que parece.
No mesmo mês, no mesmo ano, uma confusão
envolvendo uma compra frustrada por parte do governo
de Mato Grosso, desta vez de 10 veículos Land Rover
equipados com radares móveis, fez com que os cofres
públicos sofressem um prejuízo de R$2,2 milhões. A
aquisição desses veículos, porém, de acordo com o
Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, foi feita com uma série
de irregularidades, uma miríade de erros, a começar
por uma compra injustificável, sem licitação, feita junto a uma empresa constituída às pressas, a chamada
“empresa de prateleira”, empresa que anda debaixo do
braço do cidadão, e sem nenhuma experiência comprovada nesse ramo, Srª Presidente, conforme descreve
também relatório do Tribunal de Contas.
Isso sem contar com a licitação para definir o consórcio construtor do famoso VLT – Veículo Leve sobre
Trilhos, de Cuiabá, atualmente orçado em R$1,477 bilhão, que tinha o seu vencedor conhecido pelo menos
um mês antes da entrega das propostas dos consórcios
concorrentes e da abertura dos envelopes.
Cidadãos de Mato Grosso, nós todos sabemos
que a responsabilidade de comandar a execução das
obras, Srª Presidente, é do Governador do Estado. Nós,
parlamentares, temos que levantar a questão, buscar
recursos; contudo, sem que o governo estadual faça
sua parte no planejamento, os recursos ficarão parados até por incapacidade do governo de usá-los. E a
data da realização do primeiro jogo da Copa do Mundo, da primeira peleja, como se diz no Rio Grande do
Sul, Srª Presidente, já está aprazada.
Nós não podemos ajuizar uma ação civil, o Senado da República pode abrir uma CPI para fazer com
que a data desse primeiro jogo seja transferida. Srª
Presidente, a nossa preocupação é essa, e os dias
estão se passando.
A minha mãe mora em frente à Secopa, e todos
os dias nós acompanhamos o relógio da Copa do
Mundo: o tempo não para, Srª Presidente! O tempo
não para, e, como alguns já disseram em períodos da
nossa história, o tempo é o senhor da razão.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o Sr.
Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Pedro Taques, semana passada eu
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estava no plenário quando V. Exª fez um contundente
pronunciamento a respeito da situação do seu Estado. Eu lembrei os produtores rurais do seu Estado e
do meu também. V. Exª falou à tarde; à noite, assisti
estarrecida às imagens do Jornal Nacional, que eram
um pouco piores do que a descrição que V. Exª havia
feito aqui da situação dramática de uma questão grave,
que é a logística num Estado tão importante quanto o
seu Mato Grosso.
Cumprimento-o novamente por trazer à tribuna
esses problemas com a competência que lhe é peculiar.
Convido a fazer uso da palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
Os próximos oradores inscritos são os Senadores
Cícero Lucena, Flexa Ribeiro e o Presidente do PMDB,
Senador Valdir Raupp.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado e os que
nos acompanham pela TV Senado, faço questão de
iniciar este pronunciamento trazendo aqui a nota da
CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil,
exarada na semana passada, sobre a retirada dos poderes investigativos do Ministério Público, a chamada
proposta de Emenda Constitucional nº 37, de 2011.
Diz a nota da Confederação Nacional dos Bispos
do Brasil, que é iniciada com um trecho do Evangelho
(Jo 3,20):
Todo o que pratica o mal odeia a luz e não
se aproxima da luz, para que suas ações não
sejam denunciadas!
O Conselho Episcopal Pastoral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, reunido em Brasília – DF, de 5 a 7 de fevereiro,
vem manifestar sua opinião sobre Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) n.º 37/2011,sobre Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
n.º 37/2011, que acrescenta o §10º ao art.
144 da Constituição Federal, estabelecendo
que a apuração das infrações penais de que
tratam os §§1º e 4º do mesmo artigo caberá
“privativamente” às Polícias Federal e Civis
dos Estados e do Distrito Federal.
A consequência prática de tal acréscimo significa a exclusividade de investigação criminal
pelas Polícias Civil e Federal, que hoje têm o
poder de investigar, mas sem que tal poder
seja “privativo”. Tal exclusividade não garantiria
uma melhor preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio
(Art. 144). Ao contrário, poderia criar um clima
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de insegurança pública e jurídica, limitando ou
impedindo uma ação civil dos cidadãos.
Essa exclusividade, além disso, resultará na
indesejável restrição do poder investigativo de
outros entes, em especial, do Ministério Público. No momento em que os valores e as convicções democráticas da sociedade brasileira
passam por uma preocupante crise, custa-nos
entender a razão de tal vedação.
A importância do Ministério Público em diversas investigações essenciais ao interesse da
coletividade é fundamental para o combate
eficaz da impunidade que grassa no país. Não
se deve, portanto, privar a sociedade brasileira
de nenhum instrumento ou órgão cuja missão
precípua seja a de garantir transparência no
trato com a coisa pública e segurança ao povo.
A PEC é danosa ao interesse do povo devendo
ser, por isso, rejeitada.
Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora
Aparecida, nos inspire a todos no compromisso com a construção de uma sociedade de
irmãos em que prevaleçam a justiça e a paz.
Brasília, 6 de fevereiro de 2013.
Assinam a nota da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil Dom Raymundo Damasceno Assis,
Arcebispo de Aparecida e Presidente da CNBB; Dom
José Belisário da Silva, Arcebispo de São Luís e Vice-Presidente da CNBB; Dom Leonardo Ulrich Steiner,
Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB.
Srª Presidente, essa manifestação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – manifestação
essa que se soma a outras já vistas pela Ordem dos
Advogados do Brasil e outras instituições –, contrária a
Proposta de Emenda à Constituição nº 37, só demonstra, Senador Pedro Taques, eminente membro que é,
que foi do Ministério Público, só demonstra que é clara a oposição que tem a sociedade brasileira a essa
famigerada proposta de emenda à Constituição que
lamentavelmente avança na Câmara dos Deputados.
A tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, Srª Presidente, lembra-me uma obra de 1494, o
segundo best seller da história, uma obra de Sebastian
Brant, que tinha o título A Nau dos Insensatos. Em A
Nau dos Insensatos, Sebastian Brant fazia uma descrição da hipocrisia da Igreja na época, que detinha o
poder político, e das hipocrisias da sociedade daquela
época. E dizia que aquele continuar da sociedade do
séc. XV levaria à completa insensatez.
É um relato ácido daquela sociedade de então;
mas, a obra de Brant, eu utilizo a sua denominação
para assim denominar essa PEC nº 37. Ela é, de fato,
uma PEC da insensatez. É uma PEC da insensatez
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porque só tem um objetivo no nosso ordenamento
constitucional: manter no Brasil o triste título de paraíso da impunidade, isso já muito bem diagnosticado
na obra de Raymundo Faoro, que fala da sociedade
de estamentos, que possibilita a fundamentação da
impunidade quase como uma instituição nacional.
Essa sociedade de estamentos construiu uma
sociedade e construiu um Estado nacional em que, lamentavelmente, há 200 anos, nós não temos um caso
sequer de condenação de pena privativa de liberdade
de alguém que cometeu o chamado crime de colarinho
branco; que participou da dilapidação do Erário público.
Ao contrário disso, nós temos, padecendo nas
prisões do Brasil, mais de 240 mil presos por chamados (abre aspas) “crimes contra o patrimônio” (fecha
aspas); e os grandes crimes contra o patrimônio não
são de fato punidos.
É como diz o pensador, poeta espanhol, La Torre
Rangel: “La ley es como la serpiente; solo pica a los
descalzos.”. A lei parece que é feita somente para os
mais pobres e não atende àqueles que, de fato, praticam o verdadeiro crime contra o patrimônio público.
Essa proposta de emenda à Constituição, insensata, subverte o espírito do Constituinte de 1988
e procura fazer triunfar de vez, neste País, a lógica da
impunidade.
Senador Pedro Taques, ouço, com muita honra,
o aparte de V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Randolfe, mais uma vez V. Exª agita este tema,
um tema muito importante. Se um marciano descesse neste instante no plenário do Senado, ele pensaria
que nós estaríamos na Suíça, quem sabe na Dinamarca, num país em que os índices de criminalidade
e de corrupção não envergonham seu povo. Mas nós
vivemos no Brasil e, infelizmente, estamos debatendo
uma proposta de emenda à Constituição como essa.
V. Exª fez referência a um livro pré-Brasil, antes do
descobrimento do Brasil. Eu citaria outro, “A arte de
roubar”. V. Exª conhece esse livro. Um outro livro muito interessante é “Como a picaretagem tomou conta
do mundo.” Esses dois livros, parece que, no Brasil,
são livros de cabeceira de alguns. Imagine num País
como este, em que a corrupção grassa – e muito –,
nós estarmos a debater uma proposta de emenda à
Constituição como essa, dando exclusividade a uma
instituição. Penso que nem o aparelho policial e os
seus membros desejam uma proposta como essa. Não
existe exclusividade na República. Nenhuma das instituições da República é exclusiva. O Legislativo, além
de inovar a ordem jurídica, julga. O crime de responsabilidade está no art. 52, várias vezes citado na data
de hoje. O Executivo legisla, e nova ordem jurídica
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através da medida provisória; o Judiciário “cria a lei”,
entre aspas, não no sentido técnico-jurídico, através
dos regimentos internos. Agora, você trazer para uma
instituição a exclusividade, isso é autoritarismo. O Ministério Público não deseja investigar sozinho. Ele não
deseja presidir inquérito policial. Quem preside inquérito
policial é a autoridade policial – aliás, inquérito policial,
esse vetusto instrumento de um código de processo
penal italiano da época do fascismo –, e nós ainda estamos tratando de um inquérito policial que só existe
em três países do mundo. E nenhum deles, desses
três países ditos civilizados, não é? Então, parabéns
pela sua fala. E esse marciano, espero que ele acredite que uma coisa como essa está sendo debatida no
Brasil: retirar uma instituição da investigação, quando,
no mundo todo, se fala na chamada universalização
da investigação. Dois exemplos disso, já encerrando:
um é o Estatuto de Roma, o tratado de que somos
signatários, que criou o Tribunal Penal Internacional,
em que o Ministério Público investiga; e a convenção
das Nações Unidas contra a macrocriminalidade, a
chamada Convenção de Palermo, em que o Ministério
Público também investiga. E nós estamos aqui a falar
até que o Ministério Público não possa investigar. No
Brasil, como eu já disse daquela tribuna sobre o mesmo tema, até cachorro investiga, e não querem que o
Ministério Público possa investigar!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Senador Taques, V. Exª traz, além da vasta bibliografia
para essa exposição, dois importantes diplomas legais
do Direito Internacional que fundamentam a lógica de
que a investigação é atribuição de todas as instituições
a que couber assim fazer.
O Decreto nº 5.015 da Convenção das Nações
Unidas, citado por V. Exª, e o art. 15 do Estatuto de
Roma claramente dizem que, além das polícias, os
Ministérios Públicos têm que ser dotados dos poderes
investigatórios.
Para ficar mais latente, como é uma nau dos insensatos essa proposta de emenda à Constituição, o
Brasil quer aprovar essa PEC contra dois diplomas do
Direito Internacional, já citados por V. Exª. Quer aprovar
essa PEC contra o que já foi resolvido pelas nações
democráticas do mundo. A Alemanha, desde 1975, já
pacificou esse tema; Portugal, desde 1988; Itália, desde 1989; sem citar Estados Unidos e Espanha, que
debatem a ampliação dos poderes de investigação.
V. Exª também, conhecedor da causa como é,
destaca que a regulação para excessos está no texto
da Constituição claramente. A Constituição fala. E não à
toa que, na Constituição e na nossa ordem democrática,
ninguém está acima da lei. Os excessos do Judiciário
são regulados pelo Conselho Nacional de Justiça, e o
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Ministério Público tem o Conselho Nacional do Ministério Público com membros aprovados por esta Casa.
Então, parece-me intempestivo, inadequado, insensato qualquer tipo, neste momento histórico do
País, de agredir o Ministério Público, suas instituições,
seu funcionamento e a atuação dos seus membros.
Nunca é demais, Senadora Ana Amélia, lembrar
que os mais importantes fatos da história do País recente contaram com o papel de investigação do Ministério
Público. Recentemente, eu e o Senador Pedro Taques
integramos uma comissão parlamentar de inquérito
que investigou os negócios da empreiteira Delta e o
Sr. Carlos Cachoeira. Que terminou, lamentavelmente – temos sempre que destacar aqui, não é Senador
Pedro Taques? Mas aquela investigação e tudo aquilo
nós não saberíamos, inclusive do envolvimento, naquele momento, de um membro desta Casa, se não
houvesse ocorrido a atuação do Ministério Público,
em especial – não me canso de dizer isso – de dois
honrosos membros do Ministério Público, Drª Léa e
Dr. Ricardo, membros...
Perdão, Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Drª Léa
Batista e Dr. Daniel. Se V. Exª me permite?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Drª Léa Batista e Dr. Daniel.
Pois não.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Na Ásia –
Coreia do Sul e Japão –, o Ministério Público investiga;
na Europa, V. Exª já citou alguns países – eu poderia
citar Dinamarca e Suíça, em que o Ministério Público
investiga; a França e a Espanha com legislações recentes a respeito do afastamento do chamado juizado
de instrução, e o Ministério Público investigando; aqui
pertinho, no Paraguai, o Ministério Público investiga; na
Argentina, investiga; e, aqui no Brasil, em que ocorrem
coisas que até no Paraguai dão cadeia, o Ministério
Público não vai investigar!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Então, reiterando, dois honrosos membros do Ministério
Público, Dr. Daniel e Drª Léa Batista. Se não fosse a
atuação deles, nós não saberíamos do envolvimento,
inclusive, de membros desta Casa com organizações
criminosas, para não citar outros vastos exemplos,
nesses 20 anos de história da República, de casos
de envolvimento de personagens da República com
corrupção, de casos que só vieram à tona devido à
atuação heróica do Ministério Público.
V. Exª cita outros casos de Estados nacionais que
provam o quanto é insensata, o quanto é inadequada
a tramitação, o avançar dessa proposta de emenda à
Constituição.
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Além do mais, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras,
Srª Presidente, essa PEC é atentatória, eu não diria
à Constituição de 1988, porque exatamente uma proposta de emenda à Constituição busca modificar dispositivos da Constituição, mas é atentatória ao espírito
da Constituição de 1988.
Veja, Srª Presidente: as Constituições anteriores
à de 1988 colocavam o Ministério Público ora como
membro do Poder Executivo, na parte de Poder Executivo, ora como integrante do Poder Judiciário. Pois
bem, a Constituição de 1988 elevou o Ministério Público
à condição de função essencial à Justiça.
Não foi à toa que deu aos promotores e procuradores de Justiça um conjunto de chamadas garantias
constitucionais para o exercício das suas funções de
não mais fiscais da lei. Vejam que o fiscal da lei somente significa que fiscaliza a lei, se ela for justa ou até se
ela for injusta. O papel dado ao Ministério Público pela
Constituição de 1988 é de defensor dos interesses da
sociedade; vai além da condição de fiscal da lei e é o
mais adequado em uma república democrática.
O Ministério Público surge como parquet nos
Estados absolutistas com o intuito de ser os olhos e
os ouvidos do rei. Numa república, não existe o poder
absoluto em torno do rei. Em uma república, o poder
– está lá no art. 1º da Constituição – emana do povo
e é exercido sempre em seu nome. Portanto, o poder
em uma república pertence ao povo; coisa pública,
pertence à sociedade. E, como pertence à sociedade,
cabe ao Ministério Público ser a instituição titular da
defesa desses direitos e dos interesses da sociedade.
Srª Presidente, é uma PEC insensata. Caminha contra. Eu não diria que seja somente uma PEC
corporativa, e concordo com o que foi levantado aqui
pelo Senador Pedro Taques. Acredito que quanto mais
instituições de apuração e de investigação estiverem
ao lado das corporações policiais, dos delegados de
carreira honestos, melhor será para a peça processual, melhor e mais bem instruída será a investigação e
melhor ficará a peça processual seguinte.
Portanto, é uma proposta de emenda à Constituição que só interessa hoje, no Brasil, a manter os
estamentos da impunidade. É uma marcha insensata
o avançar desta proposta de emenda à Constituição,
porque avança contra toda a lógica mundial do Estado
democrático de direito. E, mais grave, avança contra a
ordem que foi estabelecida pela Constituição de 1988,
que determinou que o Ministério Público deveria ser
uma instituição que defendesse a sociedade.
O objetivo dessa PEC é só um: cassar a prerrogativa da instituição que tem a responsabilidade de
defender os interesses da sociedade.
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Oxalá esses apelos sejam ouvidos na nossa Casa
congênere, na Câmara dos Deputados, e a proposta
de emenda à Constituição seja, o quanto antes, arquivada, porque eu não quero nem admitir a possibilidade
de ela vir ao Senado para alguma apreciação.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Nós temos de ficar atentos sobre quaisquer ameaças que existam à atuação do Ministério Público e à
atuação dos seus membros. Neste momento histórico
do País, é atentar contra a democracia e contra o funcionamento de uma instituição que busca transformar
este País em não mais um país da impunidade.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Randolfe Rodrigues, eu queria ratificar
a defesa de V. Exª, contrária à PEC 37, em nome do
Ministério Público do meu Estado, mais precisamente
do Procurador-Geral do Rio Grande do Sul, Eduardo
de Lima Veiga, e do Presidente da Associação do Ministério Público, Victor Hugo Palmeira de Azevedo Neto.
Entendo que tanto o Ministério Público quanto
a mídia são instituições que precisam preservar as
prerrogativas consagradas pela democracia, dentre
as quais a liberdade, e nós não podemos amordaçar
essas duas instituições.
Então, ao registrar o nome desses dois representantes do Ministério Público do meu Estado – já
fizemos isso em outras ocasiões –, manifestamos a
nossa integral oposição a essa PEC 37, que limita e
amordaça, na verdade, o Ministério Público. Cumprimento também a CNBB e a OAB pela campanha que
estão fazendo.
Com a palavra, o Senador...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Srª Presidente, eu gostaria de pedir a palavra pela
Liderança do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Romero Jucá.
Eu queria saber por que o Senador Valdir Raupp...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu
acertei a permuta com o Senador Valdir Raupp, e vou
fazer dois breves registros.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não, sim.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, eu pediria a palavra a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não. V. Exª tem a palavra. Antes, porém,
seguindo o Regimento, concedo a palavra ao Senador
Pedro Taques, pela ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Se o Senador Romero Jucá me permite, só queria registrar a presença do
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Vice-Presidente da cidade de Sorriso: Xuxu Dalmolin,
do PDT. O Prefeito é Rossato, do PR; o Vice-Presidente,
Xuxu Dalmolin, que ali se encontra.
Srª Presidente, Sorriso é o maior produtor nacional de soja, é a Capital da Soja. É uma honra ter um
pedetista gaúcho, que está em Mato Grosso há muito
tempo. Xuxu Dalmolin foi servidor desta Casa, assessor do ex-Senador Gilberto Goellner.
Só isso, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Eu lhe agradeço. Gilberto Goellner é gaúcho também,
nascido em Não-Me-Toque, e Dalmolin é uma família
conhecida em Lagoa Vermelha, que é a minha terra.
Então, boas-vindas aos representantes de Sorriso, na saudação do Senador Pedro Taques!
Com a palavra, o Senador Romero Jucá, pela
Liderança do PMDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra, pela Liderança
do PMDB, para fazer dois registros breves.
O primeiro deles diz respeito ao entendimento
dos Líderes, hoje – como Relator, quero dizer que os
apoio –, quanto à votação do Orçamento.
Sou Relator do Orçamento, tenho defendido com
premência a votação do Orçamento. É fundamental que
nós tenhamos a peça orçamentária votada rapidamente
pelo Congresso, mas, sem dúvida nenhuma, também é
prudente a posição dos Líderes e do próprio Governo
no sentido de buscar a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da votação dessa
peça, que é tão importante para o País.
Com a decisão do Ministro Luiz Fux, houve um
questionamento se haveria ou não o represamento
das votações do Congresso. Com essa manifestação
agora da AGU ao Supremo Tribunal Federal, os Líderes e o Presidente Renan Calheiros entenderam ser
prudente que se aguardasse essa manifestação por
escrito do Supremo, até para que, no futuro, não se
venha questionar a legitimidade de um orçamento que,
como disse, é uma peça tão importante para o crescimento econômico, para a geração de empregos e para
a prestação de serviço público à sociedade brasileira.
Então, eu quero registrar, como Relator do Orçamento, apesar de clamar pela premência e pela urgência da votação, que é fundamental que nós votemos
essa peça ainda em fevereiro. Entendo, apoio e aguardo
com ansiedade a manifestação do Supremo Tribunal
Federal, registrando, digamos assim, que a pauta está
livre para ser votada, e, portanto, não há nenhum questionamento quanto à votação do Orçamento.
Registro também a importância de o Congresso
fazer a programação de votação dos vetos, pois, sem
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dúvida nenhuma, é importante que a apreciação dos
vetos encerre o rito da ação legislativa, que está se
dando pela metade. Na verdade, ao ser vetada uma
matéria, esta fica como alma penada vagando pelos
corredores do Congresso durante anos, sem o respectivo veto ser apreciado e, portanto, não se legitimando a decisão final tomada por esta Casa. Então, sem
dúvida nenhuma, é importante também essa programação do Senador Renan Calheiros, do Líder e atual
Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, no
sentido de montar essa programação e, junto com o
Governo, buscar uma saída para votação desses vetos.
O outro registro que gostaria de fazer, rapidamente, é de pesar e, ao mesmo tempo, um pedido
providências ao governo venezuelano. V. Exª sabe,
bem como o Senador Valdir Raupp e o Senador Pedro Taques, que já atuou em Roraima, que temos uma
relação fronteiriça muito grande com a Venezuela, e a
Ilha Margarita é um atrativo para os que são da Região
Norte. Ocorre que, ao longo dos últimos anos, tem se
agravado a situação de violência e de assaltos no trajeto entre Roraima, portanto o Brasil, e a Ilha Margarita. Ainda esta semana foi assassinado um empresário
roraimense, o Sr. Ernandes da Silva Gomes, conhecido
como “Dinho Veículos”, num assalto naquela estrada.
Ele foi abordado por um cidadão que trazia consigo uma espingarda. Ele se apavorou e pisou o acelerador. Houve um disparo e, na frente da mulher e
filhos, foi assassinado. Portanto, isso consternou todo
o povo de Roraima.
Faço este registro para pedir providências ao governo venezuelano, em especial ao Embaixador Maximilien Arveláiz, um amigo de Roraima, um amigo do
Brasil, que conhece a realidade de que estamos tratando aqui, para que se policie a fronteira, principalmente
na estrada que chega a El Tigre, antes de se pegar a
balsa que leva à Ilha Margarita. É ali onde se registra
o maior número de assaltos, ficando a população à
mercê, inclusive os brasileiros, tanto de Roraima quanto do Estado do Amazonas, que fazem essa viagem.
Então, fica aqui o nosso pedido de providências
ao governo venezuelano e o registro das nossas condolências à família do “Dinho”: sua esposa, seus filhos,
seus amigos, enfim, a todo o povo de Roraima que
ficou consternado com esse assassinato que enlutou
o nosso Estado.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Expresso a solidariedade também desta Mesa ao
registro de V. Exª com relação a essa violência contra
um brasileiro em território venezuelano.
Pergunto a V. Exª se, amanhã, haverá a votação
do Orçamento na sessão do Congresso?
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Não, não haverá votação do Orçamento nesta semana, porque nós vamos aguardar a manifestação do
Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia é a de que
o Supremo possa se manifestar rapidamente – e nós
torcemos por isso –, para que tenhamos a condição
de, se possível, votarmos o Orçamento do Brasil na
próxima semana. É fundamental que nós não encerremos o mês de fevereiro sem votarmos o Orçamento para o ano de 2013, porque muitos Ministérios não
estão podendo atuar. Só se pode liberar o duodécimo
de custeio de transferências constitucionais. A medida provisória, feita no final do ano passado, atende a
alguns investimentos, não atende a todos os Ministérios. Portanto, há, sem dúvida alguma, a paralisação
de alguns serviços, e é preciso, urgentemente, que se
vote o Orçamento da Nação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada pelo esclarecimento, Senador Romero
Jucá, que fala pela Liderança do PMDB.
Eu queria passar a palavra...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
V. Exª está inscrito para falar?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero só dizer ao
Senador Jucá, que é o Relator-Geral do Orçamento,
que concordo com S. Exª em torno da necessidade de
se aprovar o Orçamento o mais rápido possível. Mas
há o entendimento político da Casa e também uma
definição por parte do Supremo Tribunal, que precisa
ser esclarecida, sobre a necessidade de se fazer a
apreciação dos vetos. Tenho tomado conhecimento,
pela mídia, de que o próprio Governo, a própria Presidenta Dilma, até por interpretação da Advocacia-Geral
da União (AGU), já teria se definido pela aprovação do
Orçamento após a apreciação do veto, para que haja
segurança jurídica.
Então, acho que seria mais correto e mais seguro
para o Parlamento, para o Congresso, cumprir o rito
parlamentar de, ao encerrar a tramitação dos projetos
com a apreciação dos vetos, pelo menos definir qual
o rito que será usado na apreciação desses mais de
três mil vetos e quando isso será feito. Acho que, após
definido isso por parte do Presidente do Congresso,
nós poderemos votar o Orçamento.
Essa é a posição que defendo, é a posição que
o Senador Flexa Ribeiro defende, porque acho importante a apreciação não só do veto dos royalties, que
é o destaque de todos os três mil vetos. Há também
outros vetos, entre os três mil, que precisam ser pinça-
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dos, para que se possa definir, realmente, o tratamento
que se dará à apreciação. Se eles serão derrubados ou
mantidos, é uma decisão atinente aos Parlamentares
que compõem o Congresso, Senadores e Deputados
Federais, a ser tomada por ocasião da sessão do Congresso Nacional.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senador Flexa Ribeiro, apenas quero registrar nas palavras
de V. Exª que também defendi aqui a votação dos vetos. Defendo a votação dos vetos e, como roraimense,
vou trabalhar para a derrubada do veto dos royalties.
Sem dúvida, minha posição é muito clara quanto a
isso. Agora, defendo que a forma de votar os vetos
não cabe ao Supremo definir, cabe ao Congresso. O
Presidente Henrique Eduardo Alves e o Presidente Renan Calheiros, com os líderes, estão debatendo esse
assunto, tratando disso junto com o Governo. Esse é
um rito processual do Congresso. Nós é que temos de
dizer como vamos votar. No caso de o Orçamento ser
votado antes ou não, como houve uma manifestação
do Ministro Fux pela imprensa, dizendo que não havia
óbice em se votar o Orçamento, o Governo, cautelosamente, está dizendo que, se houve manifestação do
Ministro pela imprensa, deve haver uma manifestação
oficial do Supremo dizendo que não há óbice, para
que, amanhã, não se venha a questionar essa questão.
Então, na verdade, o Governo está sendo cuidadoso.
Defendo as duas coisas urgentemente. Defendo a votação urgente do Orçamento Federal, porque este é
um ano decisivo para o crescimento, para a inflexão do
crescimento da economia, para a inflexão da retomada
do emprego. Então, é fundamental que nós tenhamos
a condição de investir mais. Alguns Ministérios não foram aquinhoados, não foram beneficiados pela medida
provisória do final do ano. Defendo também a votação
de todos os vetos. Eu acho que nós temos de votar
os vetos. Essa é uma manifestação legítima, que deve
ser cobrada no Congresso Nacional. Se nós vamos
votar de cinquenta em cinquenta, de cem em cem, de
mil em mil, os três mil vetos de uma vez, essa é uma
decisão que cabe ao Congresso. Isso não cabe nem
ao Executivo, nem ao Supremo Tribunal Federal. É um
rito interno nosso, e os Presidentes das Casas estão
tratando dessa questão. Quero apenas, neste aparte
a V. Exª, registrar que defendo a votação do Orçamento ainda em fevereiro e o início da votação dos vetos
também em fevereiro. Se não der para votar tudo, que
se vote efetivamente, dentro de um entendimento, uma
programação de vetos rapidamente, para que se possa
cumprir a Constituição e para que, cumprindo a Constituição, possa ser feito o que o Congresso deve fazer.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
falo pela ordem, Srª Presidenta.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Embora não seja nada regimental o aparte a
uma comunicação, dada a relevância do tema, penso
que é uma questão até de bom senso da Mesa permitir
esses esclarecimentos do Líder Romero Jucá, com a
contra-argumentação do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia.
Concordo, em grau, número e gênero, com o Senador Jucá. Acho que nós estamos na mesma linha.
Acho que quem tem de definir é o Congresso. Eu apenas fiz referência às notícias divulgadas pela imprensa
que vieram do Executivo.
Se V. Exª, como Relator-Geral do Orçamento,
tem essa informação, concordo com V. Exª. Acho que
nós podemos, apenas e tão somente, definir, o Presidente do Congresso, como será feita a apreciação
dos vetos e quando será feita. Sendo assumido isso
publicamente pelo Presidente Renan Calheiros, acho
que nada impede, desde que não haja conflito com
relação a isso, que possamos fazer a votação do Orçamento. Agora, precisamos definir como e quando nós
faremos a apreciação dos vetos, porque é isso que o
Brasil todo aguarda de nós.
V. Exª, como competente, digno, entusiasta e inteligente representante do Estado de Roraima, tenho
certeza absoluta, tem o mesmo compromisso que eu
tenho com o Estado do Pará, que a Senadora Ana
Amélia tem com o Rio Grande do Sul, que tem o Senador Ivo Cassol tem com Rondônia, que o Senador
Benedito de Lira tem com Alagoas, que o Senador
Ataídes tem com Tocantins, que o Senador Cícero tem
com a Paraíba, que o Senador Valdir Raupp tem com
Rondônia, só para citar os que estão aqui presentes.
Então, vamos trabalhar em conjunto, porque essa é a
vontade da maioria quase absoluta do Congresso Nacional.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Agradeço ao Senador Flexa Ribeiro.
Agradeço também ao Senador Romero Jucá pelos esclarecimentos.
Cabe a nós aqui evitar que continue a judicialização da política e a politização do Judiciário. Então,
cabe a nós, agora, tomar a decisão.
Agradeço os esclarecimentos do Senador Romero Jucá.
Com a palavra, o Senador Valdir Raupp, como
orador inscrito.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu
quero rapidamente abordar esse tema também, que é
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muito importante, muito relevante para o Brasil, esse
tema que o Senador Jucá e o Senador Flexa Ribeiro
estavam debatendo ainda há instantes.
Eu acho que esse é um projeto prioritário. Nós
devemos votá-lo imediatamente.
Eu já fiz um apelo aqui, há dias, e faço novamente
esse apelo, em nome do meu Estado, em nome do povo
brasileiro: que o Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan, que essa nova Mesa diretora que assume agora e tem o Flexa Ribeiro como Secretário-Geral,
que os Líderes de todos os partidos do Congresso e o
Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves,
possam fazer um entendimento para pautar.
Tudo bem, vamos estabelecer um calendário para
votar os vetos também o mais rapidamente possível,
mas o Orçamento não pode esperar.
Este ano de 2013 é importantíssimo para o País.
O País está saindo de uma transição, de uma crise
global. Todos os outros países já começaram a crescer – a China, os Estados Unidos e os outros países
da América do Sul –, e o Brasil ainda está patinando.
Então, este é um ano decisivo para a retomada do
crescimento no nosso País.
A votação do Orçamento, no meu entendimento,
deve ser prioridade máxima. Devemos votar, se possível
ainda nesta semana, o Orçamento, estabelecendo um
calendário para se votarem os vetos daí para frente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em setembro de 2008, apresentei, nesta Casa, o Projeto de
Lei nº 342, que ficou conhecido como Desmatamento
Zero. A proposta determinava principalmente estabelecer moratória para o desmatamento na Amazônia;
criar incentivos para a exploração sustentável dos recursos naturais da região; e a suspensão, pelo prazo
de 10 anos, da concessão de novas autorizações para
desmatamento de floresta na Amazônia, salvo o caso
em que haja plano de manejo florestal sustentável
aprovado por órgão ambiental.
Além da moratória, a proposta cria programas,
projetos e concede incentivos fiscais que visam a proteger a floresta também sob o ponto de vista econômico, ou seja, compatibiliza a agropecuária com a floresta, bem como a certificação da produção florestal,
e estimula no Estado a criação de plano de manejo
florestal sustentável. Inclui também a figura do “ativo
econômico”, com o objetivo de manutenção da floresta
primária, a fim de preservar a biodiversidade e seus
valores culturais e históricos.
O projeto do Desmatamento Zero ainda tramita no
Senado, mas foi praticamente contemplado pela Lei n°
12.651, de 25 de maio de 2012, novo Código Florestal,
que dispõe de quase todas as propostas acima elencadas e que já foi aprovado na Câmara e no Senado.
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Pois bem, há muitos motivos para otimismo. Sempre acreditei na preservação da Amazônia e na tomada das medidas necessárias para a conservação da
nossa floresta.
Como Parlamentar, representante de um Estado
cujo território integra a Amazônia, o meio ambiente
é parte da minha agenda cotidiana de trabalho e de
permanentes ações parlamentares. Ao longo de tantos
anos de luta, posso dizer que sou um otimista e, apesar
da luta incansável, vejo que poderemos apresentar ao
Brasil e ao mundo um quadro de progresso na relação entre meio ambiente e desenvolvimento. Existem
muitas coisas boas acontecendo, e ouso dizer que o
cenário futuro é altamente positivo.
Nos últimos anos, o Governo brasileiro reforçou,
de maneira substancial, a fiscalização contra a exploração desordenada de madeira, para conter o desmatamento ilegal. Determinou a apreensão de máquinas
agrícolas em áreas onde a derrubada da floresta é
proibida; a aplicação de multas bastante altas como
estratégia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Tais medidas do Governo Federal têm sido levadas a efeito nos Estados brasileiros que compõem a
Amazônia, como o Plano de Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia, de modo especial nos
Estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas, a exemplo da operação Arco de Fogo, iniciada em 2008, que
tem como foco os Municípios localizados nos Estados
de Rondônia – aqui entra também o nosso Estado –,
Mato Grosso e Pará, com alto índice de desmatamento
ilegal e agressão ao meio ambiente.
A operação foi desenvolvida para patrulhar a
Amazônia e deter o desmatamento na região. Os trabalhos tiveram a participação das polícias Federal,
Militar, Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Força
Nacional, do Ibama, do Incra e da Secretaria Nacional
de Segurança Pública (Senasp). Enfim, órgãos das três
instâncias governamentais.
Foram desarticuladas diversas quadrilhas de
exploração ilegal de madeiras, apreendidas toras, fechadas serrarias ilegais e efetuadas várias prisões.
Em seguida, o Governo Federal implementou a
Operação Arco Verde, apoiada pelos Ministérios da
Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente,
Cidades, Integração Nacional, Trabalho, Justiça e Saúde.
Sr. Presidente – muda agora; a Presidenta Senadora Ana Amélia sai e entra o Senador Ivo Cassol,
do meu Estado, que agora preside a sessão –, Srªs e
Srs. Senadores, fiz essa breve introdução para poder
falar que recentemente tive a oportunidade de visitar,
acompanhado da Deputada Federal Marinha Raupp;, da
Secretária do Meio Ambiente do Estado de Rondônia,
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Drª Nancy; do Secretário de Agricultura do Município
de Porto Velho; do Superintendente do Incra no Estado de Rondônia; do Presidente Nacional do Programa
Terra Legal; do Vice-Prefeito e do Secretário de Meio
Ambiente do Município de Machadinho D’Oeste, um dos
Municípios que entraram no Arco de Fogo – e espero
que logo, logo esteja no Programa Arco Verde –; também do Vice-Prefeito e Secretário do Município de Nova
Mamoré; e de outras autoridades, para verem de perto
esse grande projeto, que é o Projeto do Município Verde,
na cidade de Paragominas, Estado do Pará, Município
criado em 1965, às margens da rodovia Belém/Brasília.
O Projeto Município Verde visa a desenvolver,
junto às populações locais, novos modelos de exploração econômica, invertendo a lógica do desmatamento.
O objetivo do Projeto é promover o desenvolvimento
sustentável da região, com prioridade ao combate ao
desmatamento da Amazônia Legal. Lançado em 2008,
o Projeto deu início a uma série de políticas e ações
públicas de estímulo à produção sustentável.
Paragominas, em 2008, pertencia ao grupo dos
36 Municípios que mais desmatavam a Floresta Amazônica e foi o primeiro a implantar o Projeto Município
Verde, do Governo Federal. Em menos de dois anos,
Paragominas, que já foi o maior polo madeireiro do
País, tinha trezentas e tantas serrarias madeireiras no
Município de Paragominas; e um dos maiores centros
de pecuária bovina da região havia saído da lista dos
maiores desmatadores da Amazônia, atingindo a meta
de reduzir o ritmo de desmatamento em 90%, além
de inserir 80% das propriedades rurais no cadastro
ambiental rural, o que hoje é moda em todo o Brasil
– e espero que o meu estado, Rondônia, que já está
também caminhando nesse sentido, possa trabalhar
em ritmo acelerado, numa parceira com o Governo
Federal, com os órgãos Federais, com os Municípios
e com o Estado de Rondônia, para poder promover
esse cadastro ambiental rural o mais rápido possível.
As ações não pararam de dar frutos, e Paragominas foi o primeiro Município da Amazônia a sair da
lista do desmatamento, sendo hoje considerado um
Município verde.
Eu quero aqui agradecer ao Prefeito Paulo Tocantins, ao Presidente da Câmara dos Vereadores,
que é do meu Partido, o PMDB, João Bosco; aos demais Vereadores, tanto do PMDB quanto de outros
partidos, a receptividade que lá tivemos, a acolhida, e
parabenizá-los por esse trabalho. Também agradeço
ao ex-Prefeito. O Paulo era Vice e, depois, na última
eleição, tornou-se Prefeito de Paragominas. Ele também teve um papel fundamental nesse trabalho de
promover o pacto social contra o desmatamento e a
favor da sustentabilidade.
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Em 2010, Paragominas recebeu o prêmio Chico
Mendes de Meio Ambiente, cujo objetivo é valorizar
e incentivar iniciativas de proteção do meio ambiente
que contribuam para a promoção do desenvolvimento
sustentável da Região Amazônica brasileira.
Observamos, in loco, as diretrizes empreendidas
pelo Projeto Município Verde, desenvolvidas nesse
Município, que o fez se tornar exemplo de superação
ambiental, a ser seguido pelos demais Municípios que
integram a Região Amazônica. Esse cenário somente
foi possível com a integração das políticas públicas
de sustentabilidade com a conscientização social do
povo paragominense.
A utilização de madeira reflorestada na produção de
MDF e a geração de energia a partir da queima de pó de
serra na termoelétrica, sem dúvida, são grandes destaques
hoje, projetos de sucesso no Município de Paragominas.
Nossa comitiva despediu-se do Município com a
convicção de que a iniciativa de Paragominas quanto
ao trabalho conjunto entre Poderes Públicos, interesses privados, população e organizações não governamentais mostra que é possível aliar desenvolvimento
econômico e social à preservação ambiental, sendo
incontestavelmente um exemplo para levarmos para
nosso querido Estado de Rondônia e um modelo para
implantarmos nos Municípios que apresentam maiores
níveis de desmatamento.
Eu quero, mais uma vez, parabenizar as autoridades de Paragominas e desejar sucesso ao empreendimento no meu Estado, Rondônia, em Mato Grosso
e no Amazonas. Que possamos seguir o exemplo do
Município de Paragominas.
Antes de encerrar, quero agradecer ao Senador
Cícero Lucena a permuta que fez. Tenho uma audiência daqui a pouquinho – já estou até atrasado – com
o nosso Vice-Presidente da República, Michel Temer.
Então, agradeço de coração, Senador Cícero
Lucena, a permuta. V. Exª era o orador do momento e
me cedeu o espaço, para que eu pudesse falar antes
de V. Exª. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Agora, com a palavra, o Senador Cícero Lucena, pelo
tempo de 20 minutos, como orador inscrito.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “a Petrobras
de matar de inveja similares estrangeiras é tão real
quanto a transposição das águas do São Francisco”.
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A frase, lapidar, compõe o fecho de artigo do jornalista
Augusto Nunes, publicado em sua coluna, na última
semana, no site veja.com.
Entre outras coisas que escreve em seu artigo –
que peço à Presidência que seja registrado nos Anais
da Casa –, mais uma vez o jornalista abre aspas e diz:
“Vamos usar esse petróleo para resolver um
problema crônico de investimento na educação e para tirar esse atraso”, anunciou Lula
em agosto de 2008. “Vamos usar parte desse
dinheiro para resolver o problema dos miseráveis desse País, das pessoas que ainda não
conquistaram a cidadania” [também, frase do
então Presidente Lula].
Pois bem, Sr. Presidente, mas não estou aqui
para tratar da arrogante incompetência do Governo
do PT diante de uma das maiores petroleiras do Planeta. Em menos de uma década, o petismo foi capaz
de desconstruir uma das mais importantes empresas
brasileiras de todos os tempos.
Só para que se tenha ideia – uma pálida ideia –,
recordo que o balanço de 2012 da Petrobras registrou
queda de 36% dos lucros, implicando a queda de seu valor de mercado para 65% do seu patrimônio. A liderança
sul-americana foi tomada por uma empresa colombiana.
Este tema, de suma importância para a independência e a economia nacionais, certamente, iremos
abordá-lo em outras oportunidades.
Na verdade, Sr. Presidente, quero registrar a
ruinosa frouxidão administrativa petista, ao longo dos
últimos anos, na realização de uma decisiva obra para
milhões de brasileiros. Uma iniciativa que nutriu as melhores esperanças e galvanizou as expectativas dos
nordestinos, ansiosos pela concretização da transposição do Rio São Francisco.
É preciso recordar que essa obra, uma vez concluída, vai afetar positivamente – garantindo um mínimo
de qualidade de vida e segurança hídrica – mais de 12
milhões de brasileiros que habitam o semiárido brasileiro.
Mas o que temos, neste início de 2013, são desculpas e explicações evasivas para obras abandonadas,
muitas em franca deterioração, servindo de habitáculo
para bodes e jumentos. Uma superficial pesquisa na
Internet é capaz de fornecer inúmeras imagens desoladoras da inação e da incompetência do atual Governo.
Mesmo diante da desmemória que com frequência alcança muitos dirigentes deste País e a própria
sociedade, cabe lembrar a peremptória promessa do
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 08 de julho
de 2003, afirmava o então mandatário: “não importa
se vai vir do Nilo, mas vai chegar [água no Nordeste].
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O importante é que devemos a água para uma região
empobrecida”.
Passados quase 10 anos, e executados gastos
bilionários à conta do sempre esfolado contribuinte brasileiro, não há distribuição sequer de uma gota d’água
por obra da descontinuada transposição.
A situação de descaso para com os recursos públicos alcança nesses anos níveis inauditos, em um
Brasil tristemente habituado ao desperdício de recursos
escassos e à cínica e descarada irresponsabilidade de
determinados gestores públicos.
A ausência de planejamento, a indiferença no
cumprimento de prazos e a eloquente conivência dos
órgãos responsáveis prenunciam e evidenciam a lamentável situação presente.
Amanhã, na Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização desta Casa, teremos uma audiência pública com a presença das construtoras e empreiteiras
que estão envolvidas no projeto da transposição das
águas do Rio São Francisco, Comissão esta presidida
pelo Senador Vital do Rêgo.
Nesse universo de inépcia e laxismo, quero lembrar a exceção representada pela responsável atuação
do Exército Brasileiro. É preciso sublinhar a dedicação
e o empenho de oficiais e soldados do Exército Brasileiro na colaboração com o objetivo de concretizar o
sonho de milhões de nordestinos.
Lembro-me, inclusive, por oportuno, do Termo de
Cooperação que tive a honra de firmar, na condição de
Ministro-Chefe da Secretaria Especial de Políticas Regionais, do Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Então, com a participação do Ministro Zenildo
Zoroastro de Lucena, adotamos as providências iniciais
com vistas ao envolvimento e à participação do Exército
nos trabalhos de transposição do Rio São Francisco.
Uma obra originalmente orçada em R$4,8 bilhões
e prevista para estar concluída em 2012, portanto no
ano que se encerrou há quase 2 meses, teve seus valores acrescidos de outros R$3,4 bilhões, atingindo o
montante extraordinário de R$8,2 bilhões.
Como se todo esse formidável adicional fora pouco,
o Governo Federal anuncia novo (provável?, improvável?,
crível?) prazo para término das obras de transposição:
2015, período, coincidentemente, imediato às eleições
presidenciais de 2014, quando, com certeza, será renovada a promessa da conclusão da transposição.
Enfim, na semana que ora se inicia, haveremos
de receber, nesta Casa, representantes de 12 empreiteiras responsáveis pelas obras de transposição.
A comissão especial do Senado que acompanha
as obras vai procurar descobrir, em audiência pública,
as razões para tamanha flexibilização do cronograma
inicial e para a terrível escalada de custos.
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Com apenas 43% das obras concluídas, em boa
parte graças à atuação do Exército nacional, no final do
ano passado quatro dos nove lotes estavam paralisados.
Insisto com a matéria, Srªs e Srs. Senadores, na
medida em que a transposição vai levar água a Municípios de quatro Estados da Federação: Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Como
mencionei, serão beneficiados mais de 12 milhões de
nordestinos, representando perto de 7% dos brasileiros,
que vivem – ou, no caso, sobrevivem – no semiárido.
A atenção por parte do Poder Legislativo pode
mostrar-se fundamental para que sejam evitadas novas prorrogações e/ou aumentos dos já exorbitantes
custos dessa obra.
O exercício de nossa função fiscalizadora não
pode ser negligenciado. Em muito boa hora, instituímos
comissão externa de acompanhamento e fiscalização,
que no próximo mês deverá inclusive conhecer in loco
a situação das obras.
Para um projeto que se enquadra no chamado
PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tem
faltado o vetor essencial: celeridade, que deveria obrigatoriamente caracterizar com resultados práticos e
efetivos aquilo que apenas nomina.
Espero que, na conjugação de intenções e esforços do Legislativo e do Executivo, se consiga, finalmente, realizar o sonho dos nordestinos do semiárido:
a conclusão das obras de transposição do Rio São
Francisco, para a garantia hídrica do abastecimento
humano e também dos animais.
Comecei este pronunciamento citando um jornalista, concluo mencionando outro e, da mesma forma,
peço a transcrição nos Anais da Casa do artigo assinado pelo jornalista Elio Gaspari. Em sua coluna no
jornal Folha de S.Paulo do último domingo (17/02/2013),
Gaspari resume a saga de nosso povo tão calejado:
“Sertanejos precisam de água, não de marquetagem”.
Entre alguns pontos, Sr. Presidente, eu destaco
o seguinte do artigo do jornalista:
Desde o ano passado o semiárido nordestino
atravessa uma grave seca. Na Bahia, Sergipe,
Alagoas e Maranhão, 75% dos municípios estão em estado de emergência. No Ceará, são
177 em 184. Lá, as chuvas do ano passado
ficaram em metade da média habitual e neste
ano estão abaixo do terço (55,1 milímetros contra 161,8). Há 136 municípios dependendo de
carros-pipa para atender perto de um milhão
de pessoas. Em algumas cidades as escolas
dependem do socorro de vizinhos.
A Paraíba não está no artigo do jornalista, mas
eu posso dar o testemunho do esforço da Assembleia
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Legislativa, da caravana dos deputados que visitaram
os Municípios. Nós estamos sofrendo na Paraíba: 192
dos 223 Municípios paraibanos estão em estado de
emergência, precisando de abastecimento, na grande
maioria de carro-pipa.
Continua o jornalista:
Os investimentos feitos na região mostraram-se
insuficientes para enfrentar uma calamidade
natural que, segundo os meteorologistas, tende
a se agravar. Estima-se que as chuvas deste
ano [ainda] serão [muito] poucas.
A mais vistosa ação do governo federal tem
sido um filme de um minuto que a Secom botou nas televisões da região. Nele, “Chambinho do Acordeon”, feliz e sorridente, anda pela
caatinga informando que “a seca sempre vai
existir, mas o sertanejo vai poder se defender
cada vez mais dela”. Cantando louvores aos
investimentos feitos pelo governo, informa que
“o sertanejo é um cabra forte, só precisa de
apoio, e vai ter cada vez mais”. [Fecho aspas.]
Os sertanejos que estão sem o abastecimento
de carros-pipa não precisam de propaganda. O
que lhes falta é água. Esse tipo de marquetagem no meio de uma seca chega a ser deboche. Para falar sério, o aparelho de autoglorificação da doutora Dilma deveria anunciar, ao
fim de cada clipe, quanto gastou na marquetagem e quantos carros-pipa ela pagaria [com
a propaganda que o Governo está gastando].
Durante a seca de 1998, Lula visitou o interior
do Ceará acompanhado de José Genoino, cuja
família morava em Jaguaruana. Culpou a desatenção dos tucanos e prometeu [no Ceará]
rios de mel. Nas palavras […] [do guia eleitoral,
ele disse, abro aspas]: “O sofrimento do povo
nordestino só vai acabar no dia que a gente
tiver políticas de investimento para tornar esta
terra produtiva. E essas políticas o PT tem”.
[…] [Continuou ele, abro aspas] “O Fernando
Henrique veio ao Ceará na campanha de 1994
e prometeu transpor as águas do rio São Francisco. Mas até agora não trouxe sequer um
copo de água. Ele foi mentiroso e vai mentir
de novo prometendo a obra para ganhar voto”.
Em 2003, […] Lula prometeu: “Nesses quatro
anos, 24 horas por dia serão dedicadas para
fazer aquilo em que acredito: a transposição
das águas do rio São Francisco. [Fecho aspas.
Palavras de Lula]. Ficou oito anos [o mesmo],
a doutora Dilma juntou mais dois e depois de
dez anos, o “copo d’água” [nem a gota d’água
chegou ainda no Nordeste].
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Eu peço a V. Exª, Presidente, que também transcreva nos Anais da Casa o artigo do jornalista.
Por fim, Sr. Presidente, mais uma vez, eu clamo
ao Governo, eu clamo a este País que desperte em
cada um a sensibilidade, a solidariedade, a visão do
sofrimento por que passa o povo nordestino.
Sábado, eu estive presente na posse do novo
Bispo da Diocese de Patos, na Paraíba, Dom Eraldo
Bispo da Silva. Na sua homilia, ele tratou do descaso,
do abandono, do sofrimento, da angústia, da agonia do
povo nordestino por falta de ações concretas, respon-
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sáveis e sérias por parte dos governantes. Nós temos
fé, como disse a Ministra do Planejamento, mas nós
precisamos de ação para resolver esse grave problema
que não é só do nordestino, é da Nação.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Eu gostaria que o Senador Cícero Lucena me substituísse na Mesa para eu poder fazer o meu discurso,
porque sou o último orador na Casa; se permitir e me
der esse privilégio.
O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Agradeço ao Presidente Ivo Cassol e
passo a palavra para fazer uso, também como inscrito,
por vinte minutos.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Obrigado,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
É com alegria, Sr. Presidente, que ocupo mais
uma vez a tribuna desta Casa pela primeira vez neste ano de 2013. Ao mesmo tempo, quero aqui mandar um abraço a toda a população do nosso grande
Brasil, dos quatro cantos desta Federação brasileira,
mas, especialmente, Sr. Presidente, para os amigos,
as amigas, os nossos jovens, as nossas crianças, para
a população do meu Estado, que sempre tem orado
pelas autoridades.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de hoje usar a tribuna
desta Casa para falar dos investimentos, das obras,
dos acontecimentos que beneficiam o nosso Estado
de Rondônia. No entanto, infelizmente, Sr. Presidente,
se V. Exª me permitir, vou aqui colocar e passar para
o Brasil inteiro, especialmente para Rondônia – já fiz
pelos quatro cantos – os acontecimentos e a publicação feita pela imprensa nacional no começo do mês de
janeiro, nestes termos: “Senador Ivo Cassol é julgado e
condenado a cinco anos de inelegibilidade e multa de
R$300 mil por improbidade administrativa. E a imprensa
colocou que o meu processo era por compra de votos.
Eu quero deixar bem claro não só para os amigos de Rondônia, mas para os amigos do Brasil afora
e, especialmente, nesta Casa, Sr. Presidente, que o
processo por compra de votos que a Polícia Federal
fez no Estado de Rondônia indiciou os corruptos e
desonestos que compraram votos. Eu fui denunciado
pelo Ministério Público Eleitoral do meu Estado e fui
absolvido em todas as instâncias. Eu fui absolvido, Sr.
Presidente, em todas as instâncias superiores, aqui
em Brasília.
Portanto, esse processo – e eu tenho aqui um dos
volumes, na minha mão –, não diz respeito à compra de
votos, não. Este processo de improbidade administrativa, colocado sobre meu lombo, colocado nas minhas
costas, foi feito pelo Ministério Público Eleitoral, foi pelo
Ministério Público Federal do Estado de Rondônia. Não
é de agora que eu venho sendo perseguido. Não é de
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agora que eu sou absolvido em vários processos e sou
denunciado em mais tantos que vêm por aí.
Mas a que se refere na verdade esse processo,
Sr. Presidente? Esse processo se refere ao cidadão
Alan Georgio Araújo Bahia. Ele se sentiu prejudicado,
numa situação, por um colega de trabalho – vigilantes,
guardas de colégio – foi à Secretaria de Segurança
Pública e fez uma denúncia. E essa denúncia ele a fez
por escrito, e eu tenho uma cópia aqui, num processo, e está na minha mão. Ele se sentiu prejudicado,
sentiu-se coagido. E, ao mesmo tempo, a Polícia Civil
abriu inquérito policial, no dia 18 de janeiro de 2007.
Olhem o que eu vou dizer para vocês aqui e depois para o Brasil inteiro. Eu gostaria que o Procurador-Geral da República, Dr. Gurgel, estivesse assistindo a
isso, às barbaridades cometidas pelo Ministério Público
Federal do Estado de Rondônia. E não é só esse, não!
Com certeza, nos próximos dias, eu passarei aqui,
nesta tribuna, mais denúncias que estão vindo contra
mim como forma de retaliação pelas denúncias que
fiz. Mas, na verdade, essas denúncias acabam só sobrando para uma pessoa, para um cidadão como eu,
que fui prefeito de Rolim de Moura e governador do
Estado de Rondônia e que só defendi o bem público.
Esse inquérito policial, Sr. Presidente, foi aberto
no dia 18 de janeiro de 2007, para apurar as denúncias
contra o cidadão Alan Bahia. No dia 18, foi feita a portaria. O inquérito foi encaminhado pelo Secretário de
Segurança Pública para o Diretor de Polícia. O Diretor
de Polícia, por sua vez, encaminhou para o delegado,
para que pudesse fazer a investigação, na forma da lei.
E começou essa investigação. Essa investigação,
Sr. Presidente, não começou só com a Polícia Civil do
nosso Estado. Começou com a participação do Ministério Público do Estado, ouvindo o depoimento das
pessoas no inquérito policial. Dois promotores participaram. O Ministério Público Federal entrou trancando
esse inquérito e, simplesmente, pinçou no meio desse
inquérito um processo de improbidade administrativa
contra a pessoa do Governador Ivo Cassol.
Como é que funciona nossa legislação? Ela é
clara: o prefeito que nomeia o secretário municipal
responde junto com o secretário. O secretário de Estado e ministro são cargos públicos eleitos pelo povo.
Cada secretário estadual responde pela sua pasta,
pelos seus atos, pelo seu trabalho.
Tenho aqui em mão a lei estadual. A lei estadual
do Estado de Rondônia, no art. 2º, diz que a Secretaria
de Estado de Segurança Pública será dirigida por seu
Secretário de Estado, com colaboração do Secretário
Adjunto, que substituirá, em caso de impedimento, a
Secretaria com atribuições, supervisão e coordenação das atividades técnicas da secretária em especial.
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Qual é o trabalho que o Secretário e a Polícia Civil fazem? Exercer a função de polícia administrativa
judiciária, para apurar todos os delitos que chegam.
É obrigação de ofício. Não é o governador querer ou
deixar de querer. Não é o governador saber ou deixar
de saber. É um trabalho independente do Secretário.
E o Secretário determinou ao Diretor de Polícia que
apurasse os fatos.
Está aqui no art. 5º: o Diretor-Geral de Polícia Civil
tem como atribuições prestar apoio, assessoramento
técnico e policial à Secretaria de Estado de Segurança
Pública, superintender, planejar, coordenar e dirigir o
policiamento civil no Estado de Rondônia; exercer, em
todo o Estado, atribuições de polícia judiciária.
Portanto, nesse processo de improbidade administrativa, Sr. Presidente, em que sou vítima, o juiz que
me julgou em primeiro grau foi induzido pelo Ministério
Público a cometer o erro. Não estou aqui discutindo o
erro, porque eu respeito a decisão judicial, mas o que
não posso admitir, Sr. Presidente, o que não posso
aceitar, como cidadão – não como Senador, porque
nenhum Senador está acima da lei –, e nenhum cidadão está acima da lei, o que não posso admitir é uma
barbaridade: o Ministério Público Federal do meu Estado, o Procurador vem me perseguindo não é de agora,
mas desde a época em que eu era prefeito.
Ao mesmo tempo, quando pinça lá do meio, indicia
o ex-governador Ivo Cassol, Sr. Presidente. Não indiciou o Secretário de Segurança Pública, não indiciou
o Diretor de Polícia, não ouviu nenhum dos dois como
testemunha, nem sequer ouviu como depoimento. A
quem cabe provar se há alguma irregularidade é quem
denuncia, mas, infelizmente, o Ministério Público denuncia no acho, denuncia no talvez, ou denuncia porque tem probabilidade. Bota o nome da gente no lixo,
e a gente é visto como bandido em nível nacional. Eu
não posso admitir isso! Respeito o julgamento em primeiro grau, estou fazendo a minha defesa, que cabe a
mim, mas isso que estou falando ainda é pouco. O pior
ainda está por vir e daqui a pouco vou dizer a vocês.
O Ministério Público Federal do meu Estado não
ouviu o Diretor de Polícia que deu a ordem, a determinação para que se apurassem os fatos, na forma da
lei. O Ministério Público do meu Estado, ao mesmo
tempo, não ouviu o Secretário de Segurança Pública,
que abriu o inquérito e determinou que se apurassem
os fatos. Simplesmente só pinçou o ex-governador Ivo
Cassol. Colocou a mim, o delegado que cumpria ordens
e dois policiais como se fôssemos marginais, como se
tivéssemos aproveitado a estrutura pública em benefício
próprio, quando o próprio Secretário participou junto
com o Ministério Público, para que o Ministério Público
pudesse ouvir as pessoas, dando transparência nas
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denúncias que esse Alan fazia. Pasmem agora do que
vou dizer a vocês: eu fui reeleito em 2006.
Eu fui reeleito em 2006. Eu fui reeleito em 2006!
Em quatro anos eu não havia me afastado do meu cargo; eu me afastei no mês de janeiro. No mês de janeiro
de 2007, eu peguei a minha família, o meu primeiro
neto, viajamos para os Estados Unidos, por onde passeamos, fomos à Disney. Foi exatamente nessa data
que o inquérito foi aberto.
Eu tenho aqui em minhas mãos o documento
que encaminhei à Assembleia Legislativa. Eu tenho no
meu passaporte, sem o qual não se consegue entrar
nos Estados Unidos, onde está consignado que do
dia 16 ao dia 29 de janeiro eu não estava no Brasil. E
o inquérito policial foi aberto no dia 18 de janeiro. Eu
não estava no Brasil! Está aqui o documento. Se alguma câmara puder pegar aqui, eu faço questão. Eu
não estava no Brasil!
É obrigação do secretário, tomar, de ofício, providências e apurar quando há alguma denúncia, quando
há alguém que faça uma denúncia. Como em qualquer
delegacia, quando chega um cidadão para fazer uma
denúncia, o delegado é obrigado a apurar, senão está
prevaricando.
Eu não estava nem no Brasil, gente! Eu estava
no exterior com a minha família. Eu não estava nem
no cargo de governador. Eu estava afastado quando
foi aberto esse inquérito na Polícia Civil. Não bastasse
isso, o Ministério Público Federal só pinçou o nome do
Ivo Cassol, o governador à época.
Por que tanta gana contra a minha pessoa? Por
que tanta raiva contra a minha pessoa? Aí eu pergunto ao Ministério Público Federal em Brasília: e as denúncias que eu fiz sobre a extração ilegal de madeira
comandada por um procurador público e que foram
engavetadas?
Eu fiquei, por oito anos, sendo considerado o
beneficiado do maior garimpo de diamante do mundo
no meu Estado de Rondônia. Por oito anos, Sr. Presidente, denunciado pelo Ministério Público, investigado pela Polícia Federal. E em oito anos não se provou
nada contra a pessoa do Senador Ivo Cassol. Por oito
anos seguidos, o Ministério Público Federal do meu
Estado sabia da extração ilegal de diamante, porque
os índios gravaram uma conversa e falaram para o
mesmo procurador que podiam denunciá-lo, porque
ele estava autorizando a retirada de madeira, porque
ele estava autorizando a retirada de diamantes dentro
da reserva indígena.
E a vítima é o Ivo Cassol! A vítima é o Ivo Cassol,
que moralizou o Estado de Rondônia com a denúncia de
corruptos, de desonestos. Fiz uma gestão diferenciada
que está marcada na história de Rondônia. Foi por lá
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que começou a faxina no Brasil. Fui eu que gravei os
políticos desonestos e corruptos do meu Estado e, infelizmente, sou vítima de alguns que pensam que são
deuses ou acham que são deuses. Nós somos seres
humanos; somos passíveis de erro.
Eu já fiz várias denúncias por escrito. Não bastassem essas denúncias, há poucos dias, um oficial de
justiça aqui, no Senado, notificou-me de um processo-crime porque eu havia denunciado as barbaridades do
Ministério Público Federal do meu Estado. Nenhuma
pessoa de bem mais pode denunciar, como se um membro do Ministério Público fosse uma pessoa intocável,
como se um membro do Ministério Público pudesse
fazer tudo e todos tivessem que abaixar a cabeça!
Está correto o Fernando Collor, ex-Presidente
do Brasil, quando, por várias vezes desta tribuna, denunciou. Nós, políticos, infelizmente, somos cobaias
nesse sistema que está aí. E não é só meu caso, não!
Pegam qualquer um e botam o nome no lixo, denunciam sem provas!
E o mais agravante disso tudo, Sr. Presidente... Há
poucos dias, antes do Carnaval, fui autêntico quando
me perguntaram sobre a PEC 37. Eu fui claro quando
disse, Sr. Presidente: “Eu voto a favor da Emenda 37!
Eu fui Governador do Estado de Rondônia. Nós não
podemos ter uma investigação à base de ofício. Nós
temos que ter uma investigação completa. E a Polícia
Federal faz um trabalho completo. A Polícia Civil nos
Estados faz um trabalho completo”.
E eu, como Governador do Estado de Rondônia, coloquei à disposição do Ministério Público do
meu Estado delegados, peritos, policiais. Não que eu
os tenha indicado para fazer parte; eles é que escolhiam, em meio ao corpo de policiais existente – mais
de cinco mil entre policiais civis e militares – aqueles
que fariam parte das investigações, para acompanharem o serviço deles.
Tão logo eu fiz o pronunciamento, no meio do
caminho, mais uma denúncia de improbidade contra
mim. Esta ainda não está preparada, não está nas
mãos. Eu tenho toda a documentação. Em breve, eu
farei a denúncia neste Senado e trarei a documentação
que prova tudo referente às denúncias feitas por mim
lá atrás. Eu não posso concordar, não pelo cargo que
ocupo aqui, Sr. Presidente, porque aqui represento o
povo do meu Estado. Se comigo fazem isso, imagine
com um cidadão que não tem poder de expressão,
que não tem condições de pagar a um advogado! E
advogado, todo mundo sabe, não é barato. E, então,
nós somos vistos, como eu fui visto nesse começo do
ano, como se fôssemos bandidos desonestos e corruptos: “Pegou cinco anos de inelegibilidade! Pegou mais
R$300 mil de multa!”, sem que o Secretário de Estado
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sequer tenha sido ouvido, sequer tenha sido indiciado;
quando o Diretor da Polícia, que abriu o inquérito e determinou que se apurasse, sequer tenha sido ouvido.
Como é que podemos admitir isso? É esta a pergunta que eu faço ao Procurador do Ministério Público
Federal. Dentro do Ministério Público, como se pinça?
Podiam até ter me denunciado, porque eu aguento porrada. Eu sou igual a leproso: uma ferida a mais não faz
diferença para mim. Se tivessem indiciado todo mundo, mas não denunciaram todo mundo; indiciaram a
metade. Para o Secretário que abriu, para o Diretor da
Polícia que mandou, nada aconteceu!
Infelizmente, é esse sistema a que nós assistimos
hoje. E muitos por aí olham para esta Casa, olham para
os políticos... E fiz um levantamento, Sr. Presidente,
com relação aos Prefeitos do Brasil e constatei que
86% das denúncias contra os Prefeitos, infelizmente,
não procedem.
Mas é do meu caso que vou falar aqui. Na época,
em 2006, a Polícia Federal, Sr. Presidente, apurou a
compra de votos no meu Estado – apurou a compra
de votos! A Polícia Federal fez a investigação, apurou
a compra de votos e indiciou os culpados, que foram
cassados. Ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal Eleitoral, não contente com a situação, me colocou
dentro do rol, me colocou dentro da denúncia, abriu
um processo exclusivamente contra mim, mesmo sabendo que a Polícia Federal não havia apurado nada
contra o meu nome. Colocaram o meu nome na base
do “acho”; usaram a estrutura federal, usaram o TRE,
usaram o TSE, porque precisou usar, eu precisei me
defender, sabendo, pelo inquérito policial, que não havia nada contra mim. Eu fui absolvido, Sr. Presidente,
várias vezes aqui, e o Ministério Público Federal Eleitoral insistindo na minha condenação.
No dia em que eu estava apurando os votos como
Senador, meu nome não aparecia, como se eu estivesse lá como “ficha suja”. Depois, contudo, os meus
votos foram computados sem que eu precisasse entrar com um processo para tanto. Mas eu passei por...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... esse
vexame.
Então, é isso que deixa a gente triste Eu simplesmente sou um pai de família, sou um guerreiro, não
entro numa luta, não entro numa briga em vão, não
estou aqui brigando com o Ministério Público, quem
sou eu para brigar com o Ministério Público, de maneira nenhuma. A instituição é firme, a instituição é forte.
Nós precisamos dela, nós precisamos dela, mas, ao
mesmo tempo, eu quero reclamar como cobaia, eu
quero reclamar como vítima. Não é a primeira vez que
fui cobaia e sou cobaia deles.
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Estou recorrendo como recorri dos outros. Graças a Deus, até agora, foi feita justiça. Tenho pedido a
Deus todas as noite, porque tudo o que eu tenho feito
é para defender o povo de meu Estado; tudo o que eu
tenho feito é para poder defender, como Senador, o
povo deste País.
Mas eu quero aqui dizer, Sr. Presidente, que
continua, ainda hoje, a extração ilegal de diamantes
na maior jazida de diamante do mundo, e nada é feito!
Mas tentaram buscar, na pessoa do ex-governador,
atual Senador, um bode expiatório. Tentaram antes e,
nesse processo, estão fazendo a mesma coisa.
Aí alguém vai dizer: “Mas um Senador ir à tribuna?” Eu quero dizer que sou vítima desse sistema.
Quero dizer que fiz o meu trabalho como Governador
de Estado quando nomeei o secretário, porque as
Constituições, tanto a Federal quanto a Estadual, me
dão essa prerrogativa, esse direito. O secretário responde por seus atos porque é ordenador de despesa,
e os diretores de polícia e delegados respondem, por
ofício (como o Secretário de Segurança Pública), por
sua obrigação. E aí, Sr. Presidente, é pinçado, disso
tudo, o Ivo Cassol. É pinçado o Ivo Cassol, como já foi
pinçado outras vezes.
Quero aqui pedir desculpas, especialmente ao
povo do meu Estado, ao povo do Brasil, mas é triste
para um pai, é triste para um avô, um guerreiro lutador, que teve a coragem de expor e botar sua própria
família para moralizar o Estado, ser pichado como se
fosse um delinquente. “Ah, mas processo foi feito para
homem!” Mas, infelizmente, muitas pessoas inocentes
têm pagado por isso, e nós temos de fazer justiça. No
que depender de mim, com certeza, estarei aqui para
ajudar e contribuir com o desenvolvimento e o progresso do País e do Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, com certeza, aqueles que se utilizam de seu cargo, independente da posição que
ocupam, em benefício próprio ou por corporativismo,
cometem crime. Isso é crime! É crime! E eu espero
que o Procurador-Geral tome providências, porque,
em breve, eu estarei aqui de novo e, aí sim, com mais
documentos e com o número do processo da última
denúncia que fizeram contra mim, quando eu denunciei
a extração ilegal de madeira e quando eu denunciei a
extração ilegal de diamante.
Estou pagando caro, continuo pagando caro,
mas, com certeza, isso é bom para o Brasil e é bom
para Rondônia.
Agradeço a Deus e que continuem orando por
todos nós.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Convido V. Exª para assumir a Presi-
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dência para dar continuidade à lista dos inscritos. O
próximo é o Senador Flexa Ribeiro.
Falo da importância do pronunciamento de V. Exª
no sentido de pedir ao Ministério Público Federal, na
pessoa do Dr. Roberto, que passe a ter mais atenção
na sua instituição, que é tão importante para o processo democrático brasileiro, mas, mais do que isso,
na sua missão de fazer cumprir a lei; e, dentro da lei,
um dos direitos mais sagrados é o direito do cidadão,
que, muitas vezes, é ferido por denúncias vazias e inconsequentes.
O Sr. Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP– RO)
– Próximo orador inscrito e o último orador a falar é o
Senador pelo Estado do Pará, Senador Flexa Ribeiro,
pelo tempo de 20 minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, desde o início da
atual Legislatura, em 1º de fevereiro de 2013, observei atentamente alguns pronunciamentos de diversos
Senadores nesta tribuna sobre vários temas de interesse nacional.
Também aqui discorri, na última semana, sobre
a necessidade de os Poderes Executivo e Legislativo
atuarem em conjunto, para que possamos superar alguns desafios, tais como a questão da redistribuição
dos royalties do petróleo, da atualização da legislação
mineral, da revisão do pacto federativo e outros temas
correlatos. Aqui, na semana passada, vários Senadores usaram da tribuna sobre esses temas.
O que podemos destacar, então, Sr. Presidente, é
que o ano de 2012 ainda não acabou. Entendo a complexidade dos temas e, justamente por esse motivo,
que eles não são de fácil solução, mas precisam ser
discutidos e enfrentados. Não podemos, no entanto,
nos furtar da nossa obrigação de resolver esses impasses de forma democrática e deliberativa.
Porém, Senador Ivo Cassol, temos outros temas
mais pontuais, muito mais simples de serem superados, desde que haja vontade política. Trata-se, especificamente, de um tema que se vem arrastando desde
2010 e que aflige todos os paraenses. Precisamos,
ainda nesses primeiros meses de 2013, ter, de uma
vez por toda, solucionados o impasse e a incerteza que
rondam a Hidrovia do Tocantins, na região de Marabá,
no sudeste do meu Estado do Pará.
Sr. Presidente, no dia 24 de julho de 2011 – estamos próximos de completar dois anos – a Presidente
Dilma Rousseff determinou sem maiores explicações
a suspensão das obras de derrocamento do chamado
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Pedral do Lourenço. Como em qualquer obra de logística, essa iniciativa é fundamental para outras ações
fundamentais para dinamizar a economia daquela região e, por consequência, de todo o Estado.
Lembro-me aqui de ter vindo à tribuna na ocasião
até louvar e aplaudir o Presidente Lula, que depois
de quase 30 anos inaugurava as eclusas de Tucuruí.
Isso é, sem sombra de dúvida, eu não diria um sonho;
era um resgate de todos os paraenses, porque o Rio
Tocantins – e é bom que todos os brasileiros que nos
veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado tenham conhecimento disso –, o Rio Tocantins era
navegável. Quando fizeram a Barragem de Tucuruí,
tamponaram o rio. Então, não era possível isso continuar. Então, as eclusas que foram inauguradas foram
por mim aqui aplaudidas.
E disse na ocasião que era uma obra necessária,
mas não suficiente. Por quê? Porque precisava ser feito o derrocamento do Pedral do Lourenço, para tornar
navegável a Hidrovia do Tocantins. E quiçá tenhamos,
num futuro bastante próximo, a rodovia total, do Araguaia a Tocantins, que vai poder tornar navegável até
aqui próximo de Brasília, para poder dar maior competitividade aos produtos brasileiros.
Então, como eu dizia, eu disse naquela ocasião
que a eclusa era necessária, mas não era suficiente.
Temos de fazer o derrocamento do Pedral do Lourenço. E solicitei ao Presidente Lula que tomasse essas
providências. Lamentavelmente, estamos hoje, já em
início de 2013, sem que isso tenha realmente sido feito.
Só com o derrocamento podemos ter viabilizada
durante todo o ano a chamada Hidrovia do Tocantins
e, assim, poderemos utilizar as eclusas de Tucuruí em
sua plenitude. E a hidrovia, por sua vez, é vital para
que seja definitivamente plantada em Marabá a Alpa
– Aços Laminados do Pará, a siderúrgica de Marabá
da Vale. E toda a população, não só de Marabá, não
só do sul e sudeste do meu Estado, o Estado do Pará,
mas eu diria que a população de todo o Estado do Pará
espera e clama por essa obra, porque é um resgate
de uma dívida que vem há muito tempo, do Governo
Federal com o Estado do Pará.
O Estado do Pará é parceiro da União, é parceiro
do nosso País, como não pode deixar de ser, mas tem
sido penalizado de forma, eu diria, muito drástica pela
União em não fazer. Precisa, pelo menos, dar condições
para uma infraestrutura que possa propiciar a verticalização da nossa produção mineral, que é exportada
in natura, sem ser tributada. É preciso dar condições
para que o hoje Governador Simão Jatene e outros
que virão possam dar resposta às necessidades de
saúde, educação, infraestrutura e segurança para a
nossa população.
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Esse alerta, Srªs e Srs. Senadores, eu faço aqui
desta tribuna desde 2010, como já disse, antes mesmo
da inauguração das eclusas, alertando para o fato de
que a obra não estava completa sem o derrocamento.
A obra estava prevista no PAC – isso que é estranho
–, e os paraenses sabem disso; os paraenses têm
consciência de que essa obra estava prevista no PAC,
estava licitada.
Houve uma questão de legalidade da licitação?
Tudo bem que a licitação seja anulada, mas não retirar
a obra do PAC e sustar a execução da obra sem dar
até hoje uma explicação plausível para os paraenses.
Então, cobrávamos que ela fosse, enfim, iniciada.
Veio, então, conforme relatei, a informação de que o derrocamento estava suspenso em julho de 2011 – repito.
No dia 20 de setembro de 2011, estive, junto
com a Bancada do Pará, comandada pelo Governador
Simão Jatene, com o Ministro dos Transportes, Paulo
Sérgio Passos, onde pedimos a reinserção da obra
no planejamento. O Ministro Passos prometeu levar o
assunto à Ministra do Planejamento, Miriam Belchior.
Pois bem, no dia 15 de dezembro de 2011, estivemos
novamente com a Ministra Miriam Belchior, e nos foi
prometido que estudos estavam sendo feitos e que,
em breve teríamos uma resposta – isso em 15 de dezembro de 2011.
Após três meses, estive novamente com a Ministra Miriam Belchior, no dia 22 de março de 2012, na
companhia do Líder do Governo no Senado Federal,
Senador Eduardo Braga. Então, recebi a notícia de
que o Governo Federal iria tocar as obras. Até então,
havia uma dúvida se a obra seria tocada pela Companhia Vale ou se seria tocada pelo Governo. Eu sempre
me posicionei no sentido de que essa obra teria de
ser feita pelo Governo: nós não podíamos “privatizar”,
entre aspas, uma hidrovia. Então, não tinha como a
Companhia Vale tocar essa obra.
Mas, como eu disse, lá atrás, em março de 2012,
então, recebi a notícia da Ministra Miriam Belchior de
que o Governo, o Executivo tinha decidido que ele iria
tocar as obras e de que o Ministério dos Transportes
estava autorizado a realizar a licitação para o projeto executivo. Já se vai praticamente um ano, um ano!
Quando o pesadelo parecia ter se encerrado,
veio um novo contratempo. No dia 11 de abril de 2012,
estive com o Ministro dos Transportes, com a Bancada do Pará e, nessa ocasião, com o Vice-Governador
Helenilson Pontes, e aguardávamos a informação
de que a licitação para o projeto executivo tinha sido
aberta. Porém, o Ministro Passos limitou-se a dizer que
o projeto executivo seria feito pela Vale, que, então,
contrataria diretamente uma empresa responsável.
Questionei, naquela oportunidade, sobre quem seria

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

responsável pela fase das obras de execução do derrocamento. Então, o Ministro Passos, por quem tenho
o maior respeito, disse apenas que a obra – abro aspas – “será feita pelo Governo ou pela Vale”. Isso foi
dito depois de a Ministra ter afirmado que a obra seria
feita pelo Governo.
No dia 21 de agosto de 2012, novamente, estivemos com o Ministro Passos. Com a presença de
parlamentares da Bancada Federal do Pará e do Vice-Governador Helenilson Pontes, o Ministro dos Transportes afirmou categoricamente que o projeto executivo
do derrocamento seria finalizado e apresentado no dia
28 de dezembro de 2012 e que, então, a partir dessa
data, seriam definidos novos prazos para as etapas
seguintes, para licitação e início das obras.
Pois bem, desde setembro de 2012, Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, não tivemos novas informações
relevantes e oficiais sobre o derrocamento por parte
do Governo Federal. É uma novela que já dura, como
mostrei, alguns anos, e não faltaram avisos e alertas
de toda a Bancada do Pará.
Esse é um assunto sobre o qual não dá para
fazer política que não seja política de Estado. Não há
um pai para essa obra, não há um grupo que defenda
ou que não defenda a obra.
Isso é unanimidade no Estado do Pará. É unanimidade! Não é o Senador Flexa Ribeiro que vem à
tribuna pedir ao Governo Federal que dê mais atenção
aos brasileiros que moram no Estado do Pará, não só
no Estado do Pará, porque essa obra, como eu disse,
no futuro, vai trazer benefícios com a integração do Rio
Araguaia também à hidrovia. Então, esse pedido não
é só do Senador Flexa Ribeiro, não é só de um grupo,
não é só do Governador Simão Jatene, que tem capitaneado a ação no sentido de ter o Pará respeitado
pelo Governo Federal. Não! Eu diria que isso extrapola
todos nós. Esse é o sentimento e a vontade de mais de
7,5 milhões de paraenses, que clamam por essa obra.
Repito: não dá para fazer política com essa obra
que não seja política de Estado. Isso é algo que tem a
maior importância para o desenvolvimento não só do
sul e do sudeste do Pará, mas de todo o meu Estado,
o Estado do Pará.
Como eu dizia, desde setembro, não tivemos
mais informações, e as promessas do Governo Federal, infelizmente, apenas se repetem.
Esse é um breve resgate do processo que estamos acompanhando em Brasília em relação a essa
obra. Mas qual não foi o nosso estranhamento quando
surgiram, agora... Por isso, digo e repito aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado
do Brasil inteiro e, em especial, do meu Estado do Pará,
qual foi a nossa surpresa agora: há notícias, no jornal
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do Pará, de Belém, de que a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema) teria revogado a licença ambiental dessa obra. Pasmem! Volto a dizer: essa obra
é uma questão de política de Estado.
Então, o jornal anunciou que a Sema – Secretaria
de Estado de Meio Ambiente, que tem o maior interesse na divulgação, teria cancelado a licença ambiental,
e todos nós sabemos que o licenciamento ambiental
de uma obra desse porte é um processo, diga-se de
passagem, extremamente lento.
Contudo, a verdade sempre vem à tona, e isso é
o importante. A verdade, Srªs e Srs. Senadores, apenas comprova o que estamos observando desde 2011:
o descaso com que o Governo Federal vem tratando
esse tema de suma importância para o desenvolvimento do Pará.
Na última sexta-feira, o Secretário de Estado
de Meio Ambiente, José Alberto Colares, convocou
a imprensa para levar à opinião pública a verdade
sobre os últimos fatos. Vejam só: foi o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que
solicitou o cancelamento da licença prévia que havia
sido concedida em 2010 ao projeto de derrocamento
do Rio Tocantins.
Vou repetir, para que fique bem claro, para que
não haja dúvida, não só no meu Estado, mas no Brasil
inteiro: quem pediu o cancelamento da licença prévia,
da licença ambiental, foi o Governo Federal, alegando
o quê? Alegando que essa obra não podia ser licenciada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do
Pará, que ela teria de ser licenciada pelo Ibama. Por
que não viu isso lá atrás? Por que está, por soluço,
agindo no sentido de postergar essa obra, que é de
importância para o Estado do Pará?
Então, afinal, o DNIT era o responsável pela execução da obra e solicitou o arquivamento do processo,
com a justificativa, como eu disse, de que o órgão responsável para a liberação dos licenciamentos seria o
Ibama. Com o documento do DNIT em mãos e com a
cópia da decisão judicial – foi uma decisão judicial – determinando ser o Ibama o órgão legal para a liberação
da obra, a Sema, então, encontrou-se na obrigação de
cancelar, em 5 de dezembro de 2012, a Licença Prévia
nº 800/2010, que fora liberada para a obra.
Repito: a licença estava expedida! Pronta! Mas,
com essa determinação do DNIT, tivemos um novo retrocesso. A Sema, o Governo do Estado, preocupado
com isso, chegou a encaminhar ofício à Procuradoria
Geral do Estado (PGE), para comunicar os fatos e solicitar as providências. Afinal, do processo que instrui
o licenciamento consta manifestação técnica da Gerência de Infraestrutura, da Diretoria de Licenciamento
Ambiental, apontando que, apesar, como eu disse, de
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o licenciamento ocorrer em corpo hídrico interestadual
– abro aspas –, “os impactos do derrocamento restringem-se diretamente ao Estado do Pará”.
De qualquer forma, o fato, a verdade é uma só: a
licença não cabe à Sema. Portanto, não foi ela quem a
revogou. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará apenas atendeu à ordem expressa do Governo Federal,
através do DNIT, de que a licença seria de responsabilidade do Ibama.
É evidente que a preocupação do Governo do
Estado é com o desenvolvimento do próprio Estado. E
o desenvolvimento passa, necessariamente, pela hidrovia do Tocantins, conforme argumentei anteriormente.
Ao tirar do âmbito do Governo do Estado, esperava-se que o Governo Federal, através do Ibama,
fosse então ágil para a liberação da obra. Afinal, reforço isto: a obra está a cargo do DNIT, que também
é, obviamente, Governo Federal.
Porém, nessa babilônia em que se transformou
o Governo Federal, parece que ninguém se entende.
E uma licença que já estava expedida tornou-se inválida. Enquanto isso, o Pará aguarda há anos uma
obra que é de fundamental interesse para dinamizar
nossa economia. E o Ibama? Não se pronunciou ainda
sobre esse tema.
Bom, para que todos aqueles que me assistem e
me ouvem pelos veículos de comunicação do Senado
possam compreender, essa obra é simples perto das
obras faraônicas que o Governo tenta empreender.
Essa obra, chamada de derrocamento – é bom
que o Brasil inteiro saiba, e o Pará também, que, quando se fala em derrocamento, isso parece que é algo do
outro mundo, mas não é, não! –, deve ser feita no Rio
Tocantins, no trecho entre a ilha do Bogéa e a localidade de Santa Terezinha do Tauri, numa área conhecida
como Pedral do Lourenço, em Itupiranga, sudeste do
Estado do Pará.
A obra prevê a retirada de pedras em um trecho
de cerca de 35 quilômetros no Rio Tocantins, para tornar o local navegável para comboios com alta tonelagem mineral – e não é só tonelagem mineral, porque
a hidrovia vai escoar toda a produção dessa região.
E, mais do que isso, essa é uma via de acesso aos
insumos para o desenvolvimento dessa região, com
frete muito mais barato do que o modal rodoviário e o
modal ferroviário.
Como eu dizia, a obra prevê retirada de pedras
no Rio Tocantins, para tornar o local navegável para
comboios com alta tonelagem mineral, no período
seco, de agosto a janeiro – aí é que não se torna navegável –, o que permitirá a navegação em torno de
500 quilômetros, por todo o ano, entre Marabá e Vila
do Conde, em Barcarena.
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Ou seja, Srªs e Srs. Senadores, é uma obra simples, de fácil resolução, mas que, desde 2010, permanece sem solução, em especial desde julho de
2011, quando por determinação da Presidente Dilma
Rousseff foi retirada do PAC. A obra foi suspensa e
retirada do PAC.
Por isso, desta tribuna, solicito, mais uma vez, ao
Governo Federal – e acho que preciso falar individualmente, para que todos possam entender –, solicito
ao Ibama, ao DNIT, ao Ministério dos Transportes, ao
Ministério do Planejamento, à Casa Civil e também à
Vale, que já foi chamada pelo Governo Federal para
tratar desse assunto, que se entendam de uma vez por
todas, porque o Pará clama, os paraenses clamam,
os brasileiros que lá estão clamam pela hidrovia do
Tocantins, pelo derrocamento do Pedral do Lourenço.
Que solucionem de uma vez por todas e que
digam ao povo do Pará quando, como e qual o prazo
para início e conclusão dessas obras. Só com esse
cronograma, poderemos ter, enfim, mais investimentos
e poderemos ver sair do papel a sonhada Siderúrgica
de Marabá, a Alpa, e tantos outros projetos que ainda
aguardam essa definição para serem implementados.
Digo isso, Senador Ivo Cassol, porque, com a
suspensão da obra, retirada do PAC, e com essa indefinição, todos aqueles investimentos que estavam
sendo estudados – e alguns já foram confirmados
para serem implantados na região de Marabá – foram
suspensos, foram paralisados. E muitos deles até foram redirecionados. Isso é o que preocupa todos nós.
Nós temos o minério, nós temos a energia. Então, por que isso não pode ser feito e não deve gerar
emprego no Estado do Pará? Por que temos de ficar
exportando só minério in natura, que não é tributado?
Esse é um assunto no qual temos de bater aqui. E nele
batemos sempre! O Governador do Estado do Pará tem
de atender às necessidades da população, tributando
apenas 60% da base da economia do Estado, porque
40% são de exportação de produtos primários, que
são isentos, que não são tributados. Como você tem
de atender 100%, tributando 60%?
Daí por que o Pará tem a terceira ou quarta pior
renda per capita do Brasil. Por quê? Porque tem uma
população gigantesca, de mais de 7,5 milhões de habitantes, e tem sua economia travada, porque deveria
ser compensada, ressarcida pela Lei Kandir, mas não
o é. Esse é outro ponto ao qual vamos ter de voltar
a discutir aqui, porque – eu já disse isso na semana
passada –, se o Congresso Nacional não regulamenta
a Lei Kandir, como manda a Constituição, nós vamos
ser instados pelo Supremo Tribunal Federal a fazê-lo.
Aí nós vamos achar que o Supremo está legislando.
Ele não está legislando, não! Nós é que estamos nos
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omitindo de fazer o trabalho que é nosso, que é o de
regulamentar a Lei Kandir.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Infelizmente, como eu disse no início deste pronunciamento, o ano de 2012 ainda não terminou, e, para o
Governo Federal, que não se entende sobre uma obra
simples no interior do meu Pará, parece que ainda estamos em 2011 ou em 2010.
Lembro à Presidente Dilma, aos Srs. Ministros,
pelos quais tenho o maior respeito, e aos Diretores do
Ibama e do DNIT que o tempo urge. Não podemos esperar mais. O povo do Pará não merece esse tipo de
tratamento. O Pará precisa e merece uma resposta e
um trabalho mais ágil por parte do Governo Federal.
Por isso, já solicitei uma audiência – mais uma
– com o Ministro dos Transportes e com o Presidente
do Ibama, para que nós, Bancada do Pará e povo do
Pará, sob a liderança do Governador Simão Jatene,
sejamos informados do atual estágio dessa obra tão
importante para nós.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – E,
mais do que informados, o que nós queremos é uma
decisão, é uma definição. Que nos digam “nós não
vamos fazer”. Aí eu diria: então, o Estado do Pará, o
Governo do Estado do Pará tem de assumir a obra. Se
o Governo Federal não vai fazer, então, vamos ter de
fazer com financiamento, com alguma coisa. Agora, o
que não dá mais é para ficar empurrando ad eternum
a solução. Que digam “não vamos fazer” – é uma decisão – ou “vamos fazer daqui a tanto tempo”.
O que o povo do Pará precisa, Presidente Dilma
Rousseff, com todo o respeito que temos por Vossa
Excelência, é de uma definição: o Governo Federal
fará ou não fará a obra. E, se fizer a obra, quando nós
teremos a reabertura da licitação e a retomada dessa
obra no PAC?
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Espero, sinceramente, retornar a esta tribuna ainda nesta semana ou proximamente, o mais rápido possível.
Peço à Presidenta Dilma Rousseff que possa dar
a resposta, através dos seus Ministros, e novas notícias. E que sejam notícias boas para o meu querido
povo do Pará, que as aguarda com tanta expectativa!
Muito obrigado, Presidente, Senador Ivo Cassol,
pela condescendência de V. Exª em estender o prazo
que me foi concedido.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
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Com referência à solicitação do Senador Cícero
Lucena, feita durante seu pronunciamento, a Presidência autoriza a transcrição solicitada, nos termos
regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência designa o Senador Eduardo Amorim,
como membro titular, em substituição ao Senador
Alfredo Nascimento; o Senador Blairo Maggi, como
membro suplente, em substituição ao Senador Eduardo Amorim; e o Senador Armando Monteiro, como
membro suplente, em substituição ao Senador Blairo
Maggi, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 603, de 2013,
conforme o Ofício nº 8, de 2013, da Liderança do Bloco União e Força no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 8/2013 – BLUFOR
Brasília, 28 de janeiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os
Senadores Blairo Maggi e Armando Monteiro, como
membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 603, de
18 de janeiro de 2013, que “Altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que autoriza
para a safra 2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº
10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de
2012 o Auxílio-Emergencial Financeiro de que trata a
Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas para aquisição de milho em grãos para
o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios de área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 764, de 2011, da Senadora Lídice da Mata,
que altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que
“dispõe sobre o regime tributário, cambial e adminis-
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trativo das Zonas de Processamento de Exportação,
e dá outras providências”.
Ao projeto foram oferecidas as Emendas nºs 2
e 3 - Plen.
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A matéria volta às Comissões de Desenvolvimento
Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, para
análise das emendas.
São as seguintes as emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Não havendo mais nenhum orador inscrito, agradecemos a Deus e a toda a população do nosso Brasil.
Que ela continue orando para as autoridades.
No restante, é saúde e paz.
Obrigado. Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada
a presente sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 585, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP);
e Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF),
favorável à Medida Provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2012,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 4.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 8.12.2012)
Prazo final prorrogado: 2.4.2013
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2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único
do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 580, de 2012 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.718, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc:
Senador José Pimentel), que aprova a Programação Monetária para o 4º trimestre de 2012.
3
REQUERIMENTO
Nº 18, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 18, de 2013, da Senadora Ana Amélia e
outros Senhores Senadores, solicitando, nos
termos do art. 74, inciso I, do Regimento Interno, a criação de Comissão Temporária Interna, composta por seis membros titulares e
igual número de suplentes, para, no prazo de
60 dias, realizar levantamento da legislação
pertinente à prevenção e combate a incêndios
no Brasil, e elaborar proposta concreta, eficaz
e de alcance nacional das normas técnicas
necessárias, tendo como referência rigorosos
padrões internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 27 minutos.)
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Ata da 10ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 19 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Jorge Viana, das Srªs Vanessa Grazziotin
e Ana Amélia e dos Srs. Sérgio Souza e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 22 horas e 4 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 27 , DE 2013
(COMPLEMENTAR)
(Do Senador Pedro Simon)
Acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001, para excluir do benefício do sigilo
bancário as pessoas que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei Complementar nº 105, de
10 de Janeiro de 2001, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:
“Art. 1º ............................................................
§ 5º O sigilo das operações a que se refere o
caput não abrange:
I – os Deputados Federais;
II – os Senadores;
III – os Ministros de Estado;
IV – o Presidente e o Vice-Presidente da República;
V – os membros dos órgãos nacionais de direção partidária; e
VI – os Presidentes e Diretores de entidades da
Administração Pública Federal Direta e Indireta.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Justificação
Em 8 de outubro de 1993, submeti a esta Casa
o Projeto de Lei do Senado nº 135 – Complementar,
cujo objetivo era “Acrescentar parágrafo ao art. 38 da
Lei nº 4.595, de 31.12.1964, para excluir do benefício do sigilo bancário as pessoas que menciona”. Em
votações no Plenário do Senado, no dia 15.12.1993,
esse projeto recebeu 39 votos favoráveis e 2 contrários,
sendo rejeitado, portanto, por apenas 2 votos.
Em 16.02.1995, voltei a apresentar proposição
com idêntica finalidade, que foi autuada como Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1995 – Complementar.
Aprovado no Senado foi ele encaminhado à Câmara
dos Deputados. Ali, lamentavelmente, ele foi lançado
à vala comum dos projetos que tramitam em conjunto
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com o objetivo de reestruturar legalmente o sistema
financeiro nacional. E não mais evoluiu.
Reapresentei-o, com o mesmo intento – PLS nº
194/2005 (Complementar), por tratar-se de tema que
continuava a exigir regulamentação imediata, apenas
necessitava de readequação legal. Com efeito, o teor
do PLS nº 05/1995 apresenta-se inadequado à realidade atual, uma vez que o art. 38 da Lei nº 4.595/64
foi revogado pela Lei Complementar nº 105/2001. A
matéria recebeu relatório favorável elaborado pelo
ilustre Senador Eduardo Suplicy, que, entretanto, não
foi apreciado a tempo pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, levando novamente a proposição
ao arquivo.
Destarte, por considerar mais que oportuno e
adequado ao quadro normativo atual, submeto aos
meus pares o presente projeto de lei, cujo propósito
venho defendendo, de longa data, com os seguintes
argumentos:
“É da tradição do direito mercantil que as operações negociais realizadas por empresários ou comerciantes estejam resguardadas pelo sigilo, o qual só
pode ser levantado por ordem judicial e no interesse
de alguma investigação específica. A previsão legal
fundamenta-se na necessidade de os agentes econômicos poderem planejar e executar livremente as respectivas estratégias empresariais, não ficando sujeitos
a expedientes desleais por parte dos concorrentes.
A ampla proteção reconhecida alcança não só
a escrita, os livros e a contabilidade das empresas
mas também as transações financeiras, em especial
aquelas realizadas por intermédio de bancos e outras
instituições afins.
O vetusto instituto foi acolhido entre nós e passou
a ter uma amplitude incompatível com as exigências da
complexa sociedade contemporânea. Com efeito, aquilo
que, na origem, tinha endereço certo e limitado, justificável pelos fins a que se destinava, transformou-se em
instrumento para acobertar todo tipo de fraude e transação ilícita, não importando a condição pessoal do agente.
No particular do sigilo bancário, meio de que se
valem os inescrupulosos para ocultar imensas fortunas
havidas de forma inconfessável, vêm as legislações de
quase todos os povos restringindo-no, em atenção aos
superiores interesses da coletividade, mormente tendo
em vista a necessidade de assegurar célere e eficaz
combate à sonegação fiscal, aos crimes de “colarinho
branco” e outras formas delinqüenciais associativas
que colocam em risco a paz social e a própria estabilidade das instituições.
Em relação aos que atuam no setor público, por
razões óbvias, tal privilégio não deveria existir. O es-
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tatuto jurídico aplicável aos comerciantes e aos particulares em geral não lhes pode ser extensivo.
Para estes, é natural o resguardo do sigilo das
operações; para aqueles, há de se exigir absoluta e irrestrita transparência pois, em virtude de uma decisão
individual, decidiram dedicar suas vidas à defesa do
interesse comum. Qualquer desvio de comportamento ou infidelidade para com a causa pública há de ser
severamente punido, inclusive com a perda do cargo
e a proibição de exercer qualquer outro, pelo tempo
que a lei determinar.
De resto, o constituinte de 1988, cuidando de
preservar a moralidade administrativa, tratou de proscrever, expressamente, em diversos dispositivos, comportamentos tidos como incompatíveis com a conduta
ética exigível dos agentes estatais.
Assim é que declarou-se incompatível com o
decoro parlamentar “a percepção de vantagens indevidas” (art. 55 § 1º, in fine, da Constituição Federal);
como crime de responsabilidade de Chefe do Poder
Executivo, os atos atentatórios à probidade administrativa (art. 85, inciso V da CF); e como passível de
ensejar a suspensão dos direitos políticos, com a perda da função, indisponibilidade dos bens e responsabilização penal e civil, a prática de malversação, sob
qualquer de suas formas, por servidor público (art.37,
§ 4º da CF). No âmbito partidário, inscreveu-se entre
os preceitos fundamentais a serem obrigatoriamente
observados, o dever de “prestação de contas à Justiça Eleitoral” por parte dos dirigentes das agremiações
(art. 17, inciso III, da CF).
Como se vê, a ordem democrática restaurada
em 1988, na esteira da melhor tradição republicana,
coibiu, de forma severa e ampla, a conduta eticamente
reprovável, em todos os setores da vida pública.
Aos que se propõem representar a coletividade,
gerir seus interesses, administrar seus destinos, há de
se exigir uma conduta ilibada, escorreita e rigorosamente fiel às expectativas da cidadania. É inadmissível que
pessoas investidas de tais munus possam pretender
ocultar seus haveres, bens e transações sob o manto
do sigilo, como se simples mercadores fossem. A lei não
pode ignorar a diversidade da situação entre o particular que cuida dos seus próprios interesses e o cidadão
investido de representação popular. O primeiro tem o
direito à preservação da sua privacidade patrimonial
porque cuida exclusivamente de interesses próprios;
o segundo tem o dever de transparência em todos os
atos da vida civil porque vela por um bem que transcende a sua pessoa: a realização do interesse coletivo.
O projeto de lei que ora submetemos à apreciação
dos ilustres pares exclui da proteção do sigilo bancário
as seguintes pessoas:
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– Deputados Federais;
– Senadores;
– Ministros de Estado;
– Presidente e Vice-Presidente da República;
– Dirigentes partidários;
– Presidentes e Diretores de entidades da Administração direta e indireta.
As razões apontadas nesta Justificação evidenciam os motivos pelos quais as autoridades citadas não
podem permanecer sujeitas ao regime comum aplicável
a empresários e particulares em geral. Acreditamos,
com a iniciativa, estarmos a contribuir para o aperfeiçoamento das instituições democráticas e a elevação
dos padrões éticos exigíveis de todos os que aspiram
atuar em nome e por conta da cidadania”.
Considero oportuno também, reproduzir os bem
elaborados argumentos favoráveis que a matéria recebeu do Senador Eduardo Suplicy que, como já disse,
não foram apreciados no devido tempo:
“Num primeiro momento, poder-se-ia considerar
que o Projeto macula os ditames do art. 5o, inciso X,
da Constituição da República. O respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana é o maior baluarte
erigido pela nossa Lei Maior. Os políticos, os investigados por cometimento de crime “do colarinho branco”
ou “de lavagem de dinheiro” não perdem a condição
de pessoa humana por serem políticos ou investigados. Assim, somente poderiam ter seus direitos à privacidade reduzidos por ordem judicial fundamentada.
Porém, numa visão mais apurada, verifica-se que
o escudo do sigilo bancário não pode ser manejado
no sentido de proteger aqueles que optaram pela vida
pública, como representantes do povo. Apesar de vislumbrar no inciso X da Carta Maior uma regra protetiva
de suma importância para o cidadão, deve-se entender que esse resguardo constitucional à privacidade
se dirige somente à liberdade individual de ser, estar
e agir, e ao campo da sua pessoalidade.
Neste sentido milita a doutrina, conforme se retira
dos ensinamentos de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, a
seguir transcritos:
O direito ao sigilo bancário, entretanto, não é absoluto, nem ilimitado. Havendo tensão entre o interesse
do indivíduo e o interesse da coletividade, em torno
do conhecimento de informações relevantes para determinado contexto social, o controle sobre os dados
pertinentes não há de ficar submetido ao exclusivo
arbítrio do indivíduo. (Curso de Direito Constitucional.
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 428)
Na mesma linha, Alexandre de Moraes, ao tratar
da inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e
imagem, afirma:
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Por outro lado, essa proteção constitucional em
relação àqueles que exercem atividade política ou ainda
em relação aos artistas em geral, deve ser interpretada
de uma forma mais restrita, havendo necessidade de
uma maior tolerância ao se interpretar o ferimento das
inviolabilidades à honra, à intimidade, à vida privada
e à imagem, pois os primeiros estão sujeitos a uma
forma especial de fiscalização pelo povo e pela mídia,
enquanto o próprio exercício da atividade profissional
dos segundos exige maior e constante exposição à
mídia. (Curso de Direito Constitucional. 14 ed. São
Paulo: Atlas, 2003, p. 80)
Consultando a jurisprudência, constata-se que o
direito à privacidade deve ser mitigado, quando se tratar
de atividade de agentes políticos, conforme exemplo
retirado de decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, a seguir transcrito:
Os políticos estão sujeitos de forma especial às
críticas públicas, e é fundamental que se garanta não
só ao povo em geral larga margem de fiscalização e
censura de suas atividades, mas sobretudo à imprensa, ante a relevante utilidade pública da mesma, e em
contrapartida dá-lhes a sistemática constitucional de
imunidade para, por sua vez, criticarem e censurarem
outrem. (Apelação Cível no 235.627-1 – Relator: Desembargador Marco César – 20 out. 2004)
Observa-se que, de fato, o instituto do sigilo bancário aplicável aos particulares em geral não pode ser
extensivo aos agentes que atuam no setor público, porquanto são pessoas que dedicam suas vidas à defesa
do interesse comum. Logo, não podem, no exercício
desse múnus, pretender ocultar seus haveres, bens,
direitos e transações, sob o manto do sigilo bancário.
O dever de transparência dos agentes públicos nos
atos da vida civil, envolvendo direitos e obrigações,
é componente da ética que deve presidir a tradição
republicana.
A constitucionalidade da proposta resta assim
fundamentada e apresenta-se conforme a juridicidade
e a boa técnica legislativa.”
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2012. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 105,
DE 10 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

Art. 1o As instituições financeiras conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e
serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras,
para os efeitos desta Lei Complementar:
I – ..................................................................
XIII – outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2o As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta Lei Complementar, obedecerão às normas aplicáveis às instituições financeiras
previstas no § 1o.
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
I –...................................................................
VI – ...............................................................
§ 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada,
quando necessária para apuração de ocorrência de
qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:
I – ..................................................................
........................................................................
art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de
1964.
Art. 38. As instituições financeiras conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados.
§ 1º As informações e esclarecimentos ordenados
pelo Poder Judiciário, prestados pelo Banco Central da
República do Brasil ou pelas instituições financeiras, e
a exibição de livros e documentos em Juízo, se revestirão sempre do mesmo caráter sigiloso, só podendo a
eles ter acesso as partes legítimas na causa, que deles
não poderão servir-se para fins estranhos à mesma.
§ 2º O Banco Central da República do Brasil e as
instituições financeiras públicas prestarão informações
ao Poder Legislativo, podendo, havendo relevantes
motivos, solicitar sejam mantidas em reserva ou sigilo.
§ 3º As Comissões Parlamentares de Inquérito,
no exercício da competência constitucional e legal de
ampla investigação (art. 53 da Constituição Federal
e Lei nº 1579, de 18 de março de 1952), obterão as
informações que necessitarem das instituições financeiras, inclusive através do Banco Central da República do Brasil.
§ 4º Os pedidos de informações a que se referem os §§ 2º e 3º, deste artigo, deverão ser aprovados
pelo Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal e, quando se tratar de Comissão Parlamentar
de Inquérito, pela maioria absoluta de seus membros.
§ 5º Os agentes fiscais tributários do Ministério
da Fazenda e dos Estados somente poderão proceder
a exames de documentos, livros e registros de contas
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de depósitos, quando houver processo instaurado e
os mesmos forem considerados indispensáveis pela
autoridade competente.
§ 6º O disposto no parágrafo anterior se aplica
igualmente à prestação de esclarecimentos e informes
pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser utilizados senão
reservadamente.
§ 7º A quebra do sigilo de que trata este artigo
constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de
reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis. (Revogado
pela Lei Complementar nº 105, de 10.1.2001) (Vide
Lei nº Lei 6.385, de 1976)
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e
de Constituição, Justiça e Cidadania)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 28, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Dá nova redação aos artigos 11, 15, 18, 19
e 20 da Lei Complementar nº 108, de 29 de
maio de 2001, que “Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista
e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência
complementar, e dá outras providências”;
para instituir critérios para a escolha e a
nomeação dos membros dos conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva destas entidades; e dispor sobre o
limite de aplicação de recursos em função
de seu ativo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei dá nova redação aos artigos 11,
15, 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 108, de 29
de maio de 2001, que “Dispõe sobre a relação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
suas autarquias, fundações, sociedades de economia
mista e outras entidades públicas e suas respectivas
entidades fechadas de previdência complementar, e
dá outras providências”; para instituir critérios para a
escolha e a nomeação dos membros dos conselho
deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva destas entidades; e dispor sobre o limite de aplicação de
recursos em função de seu ativo.
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Art. 2º. Os artigos 11, 15, 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. A composição do conselho deliberativo,
integrado por no máximo seis membros, será
paritária entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo
aos assistidos e participantes a a indicação do
conselheiro presidente, que terá, além do seu,
o voto de qualidade.
Parágrafo único. A escolha dos representantes
dos participantes e assistidos dar-se-á por meio
de eleição direta entre seus pares pelo voto
da maioria absoluta de seus integrantes. “(NR)
“Art. 15. A composição do conselho fiscal, integrado por no máximo quatro membros, será
paritária entre representantes de patrocinadores e de participantes e assistidos, cabendo a
estes a indicação do conselheiro presidente,
que terá, além do seu, o voto de qualidade.
Parágrafo único. A escolha dos representantes
dos participantes e assistidos dar-se-á por meio
de eleição direta entre seus pares pelo voto
da maioria absoluta de seus integrantes.” (NR)
“Art. 18. Aplicam-se aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal os mesmos requisitos
previstos nos incisos I a VII do art. 20 desta
Lei Complementar. “(NR)
“Art. 19............................................................
§ 1o ................................................................
§ 2º O mandato dos membros diretoria-executiva das entidades fechadas será de 2 (dois)
anos, vedada a recondução a qualquer tempo.
§ 3º Os membros da diretoria-executiva das
entidades fechadas serão indicados e nomeados pelos Chefes dos Poderes da respectiva
entidade patrocinadora, após prévia aprovação
pelo Senado Federal, nos termos da alínea f
do inciso III do Art. 52 da Constituição Federal e sujeita a referendo da maioria absoluta
dos membros participantes e assistidos. “(NR)
“Art. 20. Os membros da diretoria-executiva
deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:
I – comprovada experiência no exercício de
atividade na área financeira, administrativa,
contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou
de auditoria;
II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
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III – não ter sofrido penalidade administrativa
por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou
como servidor público;
IV – ter formação de nível superior;
V – comprovada reputação ilibada e idoneidade moral;
VI – não estar filiado a partido político há pelo
menos dois anos antes da indicação; e
VII – não ter sido condenado por decisão colegiada em processo judicial ou administrativo
em ilícitos contra a administração pública ou
ao erário público.” (NR)
Art. 3º. Acrescente a Lei Complementar nº
108/2001 o seguinte artigo:
“Art. 29-A. Dependerão de prévia e expressa
autorização pelo voto favorável da maioria absoluta dos participantes e assistidos da respectiva fundação para as ações de investimentos,
aplicações financeiras e participação em empreendimentos cujo montante total utilizado
em cada operação supracitada seja superior
a 10% do patrimônio das entidades de previdência complementar de que trata esta lei.”
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus dispositivos e suas regras
ao mandato dos membros das entidades fechadas de
previdência complementar pública de que dispõe a presente norma, ao imediatamente subseqüente exercício
Justificação
Nesta hora em que o País clama e exige transparência e probidade para o exercício da gestão pública
é impossível não associar os critérios de ficha limpa
também para os administradores dos bilionários fundos de pensão públicos.
Naturalmente sabe-se que as fundações que administram esses fundos de previdência complementar
lidam com recursos bilionários, e, infelizmente, como já
vimos muitas vezes, há sempre uma disputa aguerrida pelas posições de gestores desses fundos. E mais
uma vez a sociedade assiste a competição entre partidos políticos para a indicação desses gestores. Não
se fala de políticas de gestão, só pratica o politicismo
da ocupação desses cargos.
Depois das considerações acima, senti-me no
dever de apresentar este projeto com o objetivo de
aproximar a administração das fundações dos órgãos
de controle e, principalmente, dos integrantes dessas
entidades de previdência complementares. Para tanto
propusemos alterações na estruturação de seus órgãos
de administração e fiscalização nos seguintes termos:
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– Os membros da diretoria executiva serão indicados e nomeados pelos Presidentes dos poderes
somente após prévia aprovação pelo Senado Federal
e sujeita ainda a referendo da maioria absoluta dos
membros participantes e assistidos.
– As presidências dos conselhos será exercida
por membros indicados por seus pares eleitos pela
maioria absoluta dos participantes e assistidos.
– Os conselheiros e o diretores executivos terão
que ter: comprovadas reputação ilibada e idoneidade
moral, não estarem filiados a partido político há pelo
menos 2 (anos) antes da indicação e não terem sido
condenados em processo judicial ou administrativo
em ilícitos contra a administração pública ou ao erário público.
Acreditamos que esses requisitos trarão maior
segurança quanto à integridade ética e moral na gestão
desses – repito – bilionários fundos de pensão. Além,
é claro, de despolitizar um assunto que deve ser tratado com a seriedade pertinente à administração das
coisas públicas.
Outro objetivo deste projeto é impor para os fundos de pensão criados por esta lei a condição sine
qua non de exigência que as ações de investimentos,
aplicações financeiras e participação em empreendimentos cujo montante total utilizado em cada operação
supracitada atinja a 10% do patrimônio líquido destas
entidades de previdência complementar sejam autorizadas, pela aprovação por votação da maioria absoluta
dos participantes e assistidos pelo fundo de pensão
ao qual estão vinculados.
Desde a década de 80 as entidades fechadas de
previdência complementar – os chamados fundos de
pensão – passaram de uma posição passiva para uma
postura extremamente proativa em diversos empreendimentos e mercados. A busca pela capitalização e valorização de seus ativos fez com que essas entidades se
tornassem os sócios dos sonhos de qualquer negócio.
Segundos dados de 2008 (fornecidos pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC) os fundos
de pensão possuem um patrimônio da ordem de quase
meio trilhão de reais (167 bilhões dos fundos privados
e 305 bilhões dos entes públicos), assistindo a quase
3 milhões de pessoas.
É evidente a importância de tais entidades na vida
econômica nacional. A repercussão de suas movimentações e investimentos financeiros tem impacto direto
nos indicadores macro-econômicos do País, afinal,
500 bilhões de reais – meio trilhão – é um valor que
colocaria os fundos de pensão como a 30ª economia
do mundo, superior ao PIB nominal de nações como
Dinamarca, Argentina, África do Sul etc.
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Entretanto, também é notória a utilização desses
fundos como, literalmente, moeda de troca para condução de determinadas políticas públicas de investimentos. Desde o processo de privatizações iniciado
nos anos 90, tem havido intensa negociação e, infelizmente, grandes manipulações nas movimentações
maliciosamente direcionadas dos recursos dos fundos.
Essas gestões pautadas por interesses imediatos,
alguns inclusive oportunos, têm levado a preocupação
dos associados e também dos setores públicos. Por
exemplo, a edição de 20/03/2010 do jornal Folha de S.
Paulo (Pags. B1 e B2) publicou a seguinte manchete:
“Correios assumirão rombo de R$1,4 bilhões de fundo
de pensão”. E, igualmente importante, o subtítulo: “Governo determina que estatal cubra déficit nas contas
da previdência dos funcionários”. No desenvolvimento da matéria há sérias denúncias de que, no mínimo,
poderiam ser tipificadas como gestão temerária permeada de fraudes e manipulações contábeis. De fato,
o Postalis – fundo de pensão da ECT – por qualquer
que seja o motivo, seja por falta de controle ou de fiscalização, gerou um prejuízo de 1,4 bilhões que será
pago pelos Correios, ou, mais claramente, pela sociedade pagadora de impostos.
Creio que com essa proposição estaremos fornecendo mecanismos democráticos e, ao mesmo tempo, mais rígidos de fiscalização e controle, para que a
gestão de tais entidades de previdência complementar
submetam-se não somente ao julgo do poder público
e político, mas, principalmente, ao dos mais interessados que são os seus segurados, antes que a conta
de prejuízos – que já é em grande monta às custas do
pagador de impostos – chegue a um nível em que seja
necessária uma intervenção brusca e dispendiosa no
setor, tal como ocorreu no sistema financeiro com os
programas PROER e PROES.
Sala das Sessões, 20 de dezembro 2012. – Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 108, DE 29 DE MAIO DE 2001
Dispõe sobre a relação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas
de previdência complementar, e dá outras
providências.
....................................................................................
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CAPÍTULO III
Das Entidades de Previdência Complementar
Patrocinadas Pelo Poder Público e Suas Empresas
Art. 11. A composição do conselho deliberativo,
integrado por no máximo seis membros, será paritária
entre representantes dos participantes e assistidos e
dos patrocinadores, cabendo a estes a indicação do
conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto
de qualidade.
§ 1o A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio de eleição direta
entre seus pares.
§ 2o Caso o estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de conselheiros de que trata
o caput e a participação paritária entre representantes
dos participantes e assistidos e dos patrocinadores,
preveja outra composição, que tenha sido aprovada
na forma prevista no seu estatuto, esta poderá ser
aplicada, mediante autorização do órgão regulador e
fiscalizador.
Art. 15. A composição do conselho fiscal, integrado por no máximo quatro membros, será paritária
entre representantes de patrocinadores e de participantes e assistidos, cabendo a estes a indicação do
conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto
de qualidade.
Parágrafo único. Caso o estatuto da entidade fechada, respeitado o número máximo de conselheiros
de que trata o caput e a participação paritária entre
representantes dos participantes e assistidos e dos
patrocinadores, preveja outra composição, que tenha
sido aprovada na forma prevista no seu estatuto, esta
poderá ser aplicada, mediante autorização do órgão
regulador e fiscalizador.
Art. 18. Aplicam-se aos membros dos conselhos
deliberativo e fiscal os mesmos requisitos previstos
nos incisos I a III do art. 20 desta Lei Complementar.
Seção III – Da Diretoria-Executiva
Art. 19. A diretoria-executiva é o órgão responsável pela administração da entidade, em conformidade
com a política de administração traçada pelo conselho
deliberativo.
§ 1o A diretoria-executiva será composta, no máximo, por seis membros, definidos em função do patrimônio da entidade e do seu número de participantes,
inclusive assistidos.
§ 2o O estatuto da entidade fechada, respeitado
o número máximo de diretores de que trata o parágrafo anterior, deverá prever a forma de composição e o
mandato da diretoria-executiva, aprovado na forma
prevista no seu estatuto, observadas as demais disposições desta Lei Complementar.

812

04418 Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 20. Os membros da diretoria-executiva deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:
I – comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;
II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;
III – não ter sofrido penalidade administrativa por
infração da legislação da seguridade social, inclusive da
previdência complementar ou como servidor público; e
IV – ter formação de nível superior.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 29. As entidades de previdência privada
patrocinadas por empresas controladas, direta ou
indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, que possuam planos de benefícios definidos com responsabilidade da patrocinadora, não
poderão exercer o controle ou participar de acordo de
acionistas que tenha por objeto formação de grupo de
controle de sociedade anônima, sem prévia e expressa autorização da patrocinadora e do seu respectivo
ente controlador.
Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica às participações acionárias detidas na data de
publicação desta Lei Complementar.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2013
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Introduz dispositivos na Lei no 9.790, de
23 de março de 1999, que “dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá
outras providências”, para instituir a plena
divulgação, as condições dos dirigentes e
critérios para processo seletivo para registro
e contratação de termo de parceria entre as
Organizações da Sociedade Civil – OSCIP e
órgão dos Poderes Públicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Os artigos 3º, 4º e 10 da Lei no 9.790,
de 23 de março de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º.............................................................
I – ...................................................................
XII – ...............................................................
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§1º..................................................................
§ 2º O Poder Público outorgante disponibilizará
e manterá em seu sítio da internet, banco de
dados, específico e de fácil acesso ao público,
contendo todas as informações atualizadas referente às estruturas estatutárias, regimentais,
contábeis, auditorias e aos relatórios de atividades com a devida, respectiva e específica
prestação de contas, e aos demais documentos
que exigem publicidade nos termos impostos
por esta Lei. ( NR)
Art.4o ..............................................................
VIII – A comprovação de que o membro dirigente e/ou conselheiro da OSCIP, individualmente, não tenha sido condenado ou que seja
réu em processo penal cujo crime tenha pena
que exceda à 4 (anos), ou crimes contra a ordem econômica, financeira, fiscal, tributária e
administração pública. (NR)
Parágrafo único ..............................................
Art.10.............................................................
§ 1o A constituição do Termo de Parceria será
precedida de consulta sobre sua necessidade
aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes,
nos respectivos níveis de governo, seguida
de processo seletivo realizado por comissão
específica do Poder Público parceiro, observadas as seguintes condições:
I – O edital do processo seletivo, que conterá o
objeto, projeto executivo, prazos, valores, planos de metas e as demais condições gerais do
Termo de Parceria, terá ampla publicidade nos
meios eficazes, inclusive na internet;
II – Que a entidade postulante possua registro
no Ministério da Justiça e exerça a atividade
requerida pelo Poder Público há pelo menos
1 (um) ano, a contar da data inicial de divulgação do edital;
III – A comprovação de que o membro dirigente
e/ou conselheiro da OSCIP, individualmente,
não tenha sido condenado ou que seja réu
em processo penal cujo crime tenha pena que
exceda à 4 (anos), ou crimes contra a ordem
econômica, financeira, fiscal, tributária e a administração pública;
IV – O prazo de vigência do Termo de Parceria não excederá a 1 (um) ano, prorrogável
por igual período, sendo que sua prorrogação
dependerá do processo de avaliação previsto
nesta Lei;
V – Que haja o remanejamento dos servidores
que compõem a comissão responsável pelo
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processo seletivo, de maneira que o mesmo
servidor avalie a mesma OSCIP, ou entidade
que a suceda ou que a substitua nos termos
dos incisos IV e V do Art. 4º desta Lei; e
VI – Uma mesma OSCIP poderá firmar mais
de um Termo de Parceria com o Poder Público, desde que demonstre, objetivamente, que
essa cumulatividade de ações não afetará a
capacidade de execução de cada Termo de
Parceira firmado.
§ 2o Aplica-se, no que couber, ao processo seletivo previsto no § 1º as normas previstas na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não se
aplicando-lhe em nenhuma hipótese de contratação pelos casos de dispensa de licitação.
§ 3o São cláusulas essenciais do Termo de
Parceria:
I – ...................................................................
VI.......................................................... (NR)”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, gerando efeitos jurídicos 360 dias após
esta data.
Justificação
Um tema, que se inseriu como de grande importância para a sociedade, são as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, em particular,
de sua sub-espécie que são Organizações não-Governamentais – ou OnGs, como são mais conhecidas.
Hoje é impossível em qualquer lugar do planeta,
haver um debate ou manifestação sobre qualquer tema,
sem participação destas entidades para-estatais, que,
muitas vezes, agem como principais motivadores ou
protagonistas nestas mobilizações.
No mundo todo, nas últimas décadas, surgiram e
multiplicaram-se as organizações não-governamentais,
também chamadas ONGs. São chamadas não governamentais porque justamente surgem no seio da sociedade civil para resolver problemas que os governos
não conseguem solucionar.
Em sua historiografia, os primeiros registros de
entidades sociais que poderiam ser equiparadas ao
que hoje chamamos de ONG, seriam as diversas associais comunitárias que efetivamente trabalharam na
aplicação do Plano Marshall de reconstrução européia
no pós-guerra. Sem a atuação destas associações, ou
graças a elas, seria difícil imaginar uma correta utilização dos recursos para a recuperação daquelas nações.
Surgia ali, uma extensão do conceito de sociedade
e comunidades organizadas, onde foram adicionados
os princípios da solidariedade, do empenho voluntário
e da independência em relação aos poderes públicos.
Até porque, não fazia muito sentido referir-se a Esta-
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dos Nacionais e suas instituições no quadro de total
degradação dos países europeus.
Com o retorno da estabilidade político-econômica,
essas entidades evoluíram para atividades assistenciais
em nível globalizado. Surgiram OnGs de trabalho magnífico, e hoje, quiçá, imprescindível, como a organização Médicos Sem Fronteiras, incansáveis executores
de ações de saúde nos mais desamparados rincões
do planeta. Surgiram também, apesar de ideologia e
comportamentos polêmicos, as OnGs ligadas às questões ambientais, que quer gostemos ou não, exercem,
no mínimo uma função de alerta, de forçar o debate
sobre os problemas ecológicos, e tantas outras.
No Brasil, eu quero começar falando de um fato
positivo que, creio, mostra como a sociedade, unida e
organizada pode resolver problemas para os quais os
governos não têm sensibilidade.
Não me sai da memória aquele extraordinário
movimento criado pelo sociólogo Betinho em 1993,
batizado como Ação da Cidadania contra a Miséria e
a Fome. Betinho e o bispo dom Mauro Moreli deram
partida a uma belíssima mobilização da sociedade
para auxiliar aqueles que sofrem das piores doenças
que existem: a miséria e a fome.
As pessoas se auto-organizavam e coletavam
alimentos, criavam centrais de triagem e uma rede
muito dinâmica de distribuição. Isso mexeu com todo
o Brasil, parecia que estava nascendo um outro País.
Feito de gente humana, onde a ideologia era o compartilhamento, a burocracia era a boa-vontade e a política era o exercício do mais desprendido altruísmo.
Um grande detalhe de suma importância: não
havia o Estado, não se precisava do Estado, chego
até mais longe, não se queria o Estado. A beleza do
movimento aliou-se a um brado de desmame para a
cidadania.
Esse movimento repetia o espírito inicial das
ONGs: independência, liberdade de ação, desvinculação deste ou daquele poder ou partido ou político.
Infelizmente essa trajetória de virtudes não está tendo
bom prosseguimento em alguns setores.
A partir de um dado momento estas duas entidades – poder público e sociedade organizada – se
aproximaram. Agia-se em nome do setor público face
suas carências e imobilidade para atender a tempo as
necessidades de uma sociedade problemática.
Surgiram ONGs para todas as finalidades: educação normal e profissionalizante; assistência às minorias como homossexuais, índios, remanescentes
de escravos, escolas de artesanato, lutas marciais,
executar ações de saúde. Enfim, formaram-se organizações para todos os fins em que o Estado capengava
em funções, que justamente são sua razão de existir.
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Era óbvio que, com os nossos precários instrumentos de controle e fiscalização, haveria logo o avanço
dos “espertos” nesse novo campo. A corrupção, que
entre nós jamais é punida, moveu-se também na direção das ONGs. Não de todas, claro, mas de muitas.
O que chamamos Estado-Nação deteriorou-se
rapidamente aqui, e, com ele, caminharam as entidades para-estatais.
Só para se ter uma idéia, uma estimativa preliminar sugere que, entre 1998 e 2006, foram repassados
às organizações não-governamentais algo da ordem de
R$ 32 bilhões de reais. Na época, quase uma CPMF.
Em grande parte esse dinheiro, que deveria ter
sido utilizado em ações sociais, simplesmente, evaporou-se. Foi pilhado por incontáveis organizações
de fachada.
O caso mais aviltante parece ser o do pseudo-treinamento de mão-de-obra. Bilhões de reais foram
desviado do Fundo do Amparo ao Trabalhador – FAT
-, e destinados a preparar melhor os trabalhadores
brasileiros. Aliás, são tantos bilhões que, se tivessem
sido gastos adequadamente, os trabalhadores do nosso país seriam os mais bem qualificados e treinados
do planeta.
O que aconteceu, em muitos casos, é que as
listas de cidadãos que teriam sido preparados para
o mercado de trabalho eram falsas. Houve denúncia
até de entidades que simplesmente buscavam na lista
telefônica os nomes de seus “treinandos”.
Também choveram denúncias sobre certas creches e asilos. Muitas delas, que deveriam assegurar
o bem-estar de idosos e crianças abandonadas, na
verdade só existem para promover o bem estar de
seus organizadores.
E o que é mais trágico em tudo isso é que, muitas
vezes, os diretores dessas “ONGs” são pessoas ligadas
a entidades classistas ou políticas, que, por sua vez,
são ligados a grupos políticos. Aliás, grupos políticos
que dominam os órgãos públicos que têm o poder de
conceder recursos a essa entidades.
É de óbvia constatação que são fartas e constantes as denúncias de ilegalidade em diversos contratos
entre os poderes públicos e as entidades privadas,
mais conhecidas como ONGs.
Considero lamentável que o Estado delegue totalmente a função de prestação de serviços a entidades
privadas que não são auditadas e que não são punidas
quando se constata alguma irregularidade.
O conjunto de denúncias de ilegalidades vai desde o descumprimento da Lei de Licitações, da Lei de
Improbidade Administrativa, da Lei 4.320, da Lei de
Crime de Responsabilidade e outras mais.
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Como já disse: avaliações preliminares, conforme
divulgado pela imprensa, dão que o total de tais desvios e uso indevido dos recursos públicos remontaria
à ordem de mais de 30 bilhões de reais.
Houve até CPI das ONGs, cujos trabalhos observei de forma atenta. E o que percebi é que as investigações sobre as ONGs – assim como nas comissões
que investigaram o uso dos cartões corporativos, o
chamado Mensalão, dos Bingos do senhor Waldomiro Diniz – estavam marcadas pela contaminação de
conteúdo político. Por haver confronto e desconfiança
de gestões antípodas nada se concluiu.
Creio que é preciso mudar as regras. Exigir alta
qualificação das entidades para a atividade fim que
ela quer pactuar. É preciso ter registro e experiência
de pelo menos 1 ano na área de atuação. Os dirigentes e conselheiros têm que ter ficha-limpa. Tem que
haver contínua, periódica e de grande acesso – por
todas as mídias possíveis – a publicidade de todos os
elementos contratuais e de prestação de contas e de
atividades realizadas pelas entidades. E, por fim, mas
não menos importante, que o Termo de Parceira seja
firmado após processo seletivo, de aspecto licitatório,
de grande rigor contratual e fiscalizatório.
O País não pode conviver com essas entidades de
falsos bons samaritanos que lesam, que roubam que insultam a dignidade humana ao desviar recursos públicos.
Veja-se o caso das cidades assoladas por enchentes em
todo o País, em especial na Serra do Mar, no Estado do
Rio de Janeiro, onde dinheiro para salvar vidas foi pecaminosamente roubado. Veja-se uma ONG – sem a menor capacidade técnica e experiência no ramo – que foi
criada para treinar mão-de-obra no Nordeste, tendo seu
projeto, de R$ 8 milhões, aprovado em menos de 7 horas
(O GLOBO de 20/08/2011) pelo Ministério do Turismo.
Enfim, os escândalos são contados aos milhares e em
todo o Brasil. É hora de dar um basta nisso.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2012. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999
Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público, institui e disciplina o
Termo de Parceria, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação
das Organizações, somente será conferida às pessoas
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jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos
objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades:
I – promoção da assistência social;
II – promoção da cultura, defesa e conservação
do patrimônio histórico e artístico;
III – promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
IV – promoção gratuita da saúde, observando-se
a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
V – promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI – defesa, preservação e conservação do meio
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
VII – promoção do voluntariado;
VIII – promoção do desenvolvimento econômico
e social e combate à pobreza;
IX – experimentação, não lucrativa, de novos
modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos
de produção, comércio, emprego e crédito;
X – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita
de interesse suplementar;
XI – promoção da ética, da paz, da cidadania,
dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
XII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que
digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a
dedicação às atividades nele previstas configura-se
mediante a execução direta de projetos, programas,
planos de ações correlatas, por meio da doação de
recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela
prestação de serviços intermediários de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuem em áreas afins.
Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se
ainda, para qualificarem-se como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas
jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas
normas expressamente disponham sobre:
I – a observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;
II – a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de
forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens
pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório;
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III – a constituição de conselho fiscal ou órgão
equivalente, dotado de competência para opinar sobre
os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e
sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo
pareceres para os organismos superiores da entidade;
IV – a previsão de que, em caso de dissolução
da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos
desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta;
V – a previsão de que, na hipótese de a pessoa
jurídica perder a qualificação instituída por esta Lei, o
respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com
recursos públicos durante o período em que perdurou
aquela qualificação, será transferido a outra pessoa
jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social;
VI – a possibilidade de se instituir remuneração
para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente
na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam
serviços específicos, respeitados, em ambos os casos,
os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação;
VII – as normas de prestação de contas a serem
observadas pela entidade, que determinarão, no mínimo:
a) a observância dos princípios fundamentais
de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório
de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos
junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição
para exame de qualquer cidadão;
c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação
dos eventuais recursos objeto do termo de parceria
conforme previsto em regulamento;
d) a prestação de contas de todos os recursos
e bens de origem pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. É permitida a participação de
servidores públicos na composição de conselho de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a
qualquer título.(Incluído pela Lei nº 10.539, de 2002)
Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum
acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos,
responsabilidades e obrigações das partes signatárias.
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§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas
das áreas correspondentes de atuação existentes, nos
respectivos níveis de governo.
§ 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
I – a do objeto, que conterá a especificação do
programa de trabalho proposto pela Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público;
II – a de estipulação das metas e dos resultados
a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma
III – a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados,
mediante indicadores de resultado;
IV – a de previsão de receitas e despesas a
serem realizadas em seu cumprimento, estipulando
item por item as categorias contábeis usadas pela
organização e o detalhamento das remunerações e
benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus
diretores, empregados e consultores;
V – a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a de
apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de
Parceria, contendo comparativo específico das metas
propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas
efetivamente realizados, independente das previsões
mencionadas no inciso IV;
VI – a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, conforme o alcance
das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo
da sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento desta
Lei, contendo os dados principais da documentação
obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos
recursos previstos no Termo de Parceria.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa,)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2013
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Altera o art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de
27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre
a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art.1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º São crimes de responsabilidade dos
Prefeitos Municipais ou dos seus Secretários,
quando por eles praticados, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente
do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I – ...................................................................
XXIV – deixar de cumprir a legislação pertinente a ocupação ordenada do solo urbano
ou rural;
§1º..................................................................
§2º A condenação definitiva em qualquer dos
crimes definidos neste artigo, acarreta a perda
de cargo e a inabilitação, pelo prazo de oito
anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo
da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular e ao ressarcimento
ao erário.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto tem por finalidade alterar a
Lei que estabelece os crimes de responsabilidade de
prefeitos para incluir no rol dos crimes de responsabilidade a omissão do agente político em fiscalizar a
expansão urbana.
Em janeiro do corrente ano, infelizmente, presenciamos na Região Serrana do Rio de Janeiro a maior
tragédia climática da história do país. O resultado deste desastre foi a perda de centenas de vidas. Embora
esse tenha sido o maior desastre natural, todos os
anos ocorrem enchentes em diversas localidades do
país, como em Santa Catarina em 2008, em Niterói e
Angra dos Reis em 2010, entre outras.
É imprescindível a efetiva e rigorosa fiscalização
da ocupação urbana do solo, evitando-se, dessa forma,
a ocorrência de grandes desastres, pois em muitas cidades brasileiras é comum a ocupação desordenada
do solo, sejam favelas ou condomínios de classe alta.
Sabemos que as mudanças climáticas têm provocado chuvas fortes, e, muitas vezes, as conseqüências dessas chuvas são catastróficas. Perdem-se vidas,
perdem-se casas, perde-se tudo. Assim, cabe ao poder
público dar cumprimento as normas referentes à ocupação do solo, seja ele urbano ou rural, minimizando os
efeitos dessas chuvas na medida em que não permite
a construção de casa em área de risco, pois chuvas
fortes mais ocupação irregular resulta em tragédia.
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De acordo com o geólogo Álvaro Rodrigues dos
Santos, ex-diretor de Planejamento e Gestão do Instituto de Pesquisas Tecnologias – IPT, “é bom frisar que a
responsabilidade não deve ser creditada a fenômenos
como o aquecimento global ou a imprevistos geológicos e pluviométricos. Tudo o que tem acontecido está
associado à desordenada ocupação urbana de áreas
geologicamente inadequadas”.
O município em muitos casos é principal responsável pela ocupação urbana indiscriminada, que ao
desrespeitar as normas urbanísticas provoca graves
impactos, prejudicando o equilíbrio ambiental. Assim,
o município face a omissão na fiscalização do ordenamento do solo torna-se o principal infrator ambiental.
Tragédias seriam minimizadas se o poder público
apenas cumprisse o seu dever de fiscalizar, em vez de
ser omisso; se a legislação federal fosse devidamente
aplicada pelos municípios; se as autorizações e licenças para ocupação do solo fossem de acordo com as
normas vigentes.
O projeto também estende a aplicação da lei aos
Secretários Municipais, pois estes também devem ser
responsáveis pelos casos em que descumprirem o ordenamento jurídico aplicável as suas atividades.
Outra alteração é o aumento do prazo de cinco
para oito anos, quando houver condenação definitiva
nos casos elencados como crime de responsabilidade, para exercer cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação. E, estabelece também o ressarcimento ao
erário quando da prática dos crimes definidos na lei.
Por considerar mais que oportuno e necessário o
presente projeto, conto com o apoio dos meus ilustres
pares para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2012. –
Senador PEDRO SIMON
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 201,
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
....................................................................................
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou
desviá-los em proveito próprio ou alheio;
Il – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;
Ill – desviar, ou aplicar indevidamente, rendas
ou verbas públicas;

817

Quarta-feira 20 04423

IV – empregar subvenções, auxílios, empréstimos
ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com
os planos ou programas a que se destinam;
V – ordenar ou efetuar despesas não autorizadas
por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas
financeiras pertinentes;
VI – deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar,
nos prazos e condições estabelecidos;
VII – Deixar de prestar contas, no devido tempo,
ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos,
recebidos a qualquer titulo;
VIII – Contrair empréstimo, emitir apólices, ou
obrigar o Município por títulos de crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
IX – Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em desacordo
com a lei;
X – Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas
municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
XI – Adquirir bens, ou realizar serviços e obras,
sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;
XII – Antecipar ou inverter a ordem de pagamento
a credores do Município, sem vantagem para o erário;
XIII – Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
XIV – Negar execução a lei federal, estadual ou
municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar
o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito,
à autoridade competente;
XV – Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei.
XVI – deixar de ordenar a redução do montante
da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em
lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante
da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal; (Incluído pela Lei 10.028, de 19.10.2000)
XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito
em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou
na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal; (Incluído pela Lei 10.028, de 19.10.2000)
XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação
de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei; (Incluído pela
Lei 10.028, de 19.10.2000)
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XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros
e demais encargos, até o encerramento do exercício
financeiro; (Incluído pela Lei 10.028, de 19.10.2000)
XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com
a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive
suas entidades da administração indireta, ainda que
na forma de novação, refinanciamento ou postergação
de dívida contraída anteriormente; (Incluído pela Lei
10.028, de 19.10.2000)
XXI – captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não
tenha ocorrido; (Incluído pela Lei 10.028, de 19.10.2000)
XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou; (Incluído
pela Lei 10.028, de 19.10.2000)
XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei. (Incluído pela Lei 10.028, de 19.10.2000)
§1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação
pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena
de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos
crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de
cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano
causado ao patrimônio público ou particular.
Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes
modificações:
I – Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará
a notificação do acusado para apresentar defesa prévia,
no prazo de cinco dias. Se o acusado não for encontrado
para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem
caberá apresentar a defesa, dentro no mesmo prazo.
II – Ao receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á, obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva do acusado, nos casos dos itens I e II do artigo
anterior, e sobre o seu afastamento do exercício do
cargo durante a instrução criminal, em todos os casos.
III – Do despacho, concessivo ou denegatório, de
prisão preventiva, ou de afastamento do cargo do acusado, caberá recurso, em sentido estrito, para o Tribunal
competente, no prazo de cinco dias, em autos apartados.
O recurso do despacho que decreta a prisão preventiva ou o afastamento do cargo terá efeito suspensivo.
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§ 1º Os órgãos federais, estaduais ou municipais,
interessados na apuração da responsabilidade do Prefeito, podem requerer a abertura do inquérito policial
ou a instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase do processo,
como assistente da acusação.
§ 2º Se as previdências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem
atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério
Público estadual, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República.
(À Comissão de Constituição,Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 31, DE 2013
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Dá nova redação ao § 2º do art. 13 da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, para fazer reverter ao fundo das ações civis públicas o
valor de reparações a dano moral coletivo
causado por exploração de trabalho escravo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. ..........................................................
........................................................................
§ 2º Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano moral coletivo causado por
exploração de trabalho análogo ao escravo, o
valor da correspondente reparação reverterá
diretamente ao fundo de que trata o caput deste
artigo e será empregado no combate e erradicação dessa espécie de mão de obra, bem
como em programas de inserção ou reinserção
dos explorados no mercado de trabalho.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Estamos plenamente cientes de que o dano moral coletivo é um instituto que ainda desperta debates
acalorados no meio jurídico.
Há doutrinadores e operadores do direito que
entendem que, tendo o dano moral natureza personalíssima, divisível e disponível, sua caracterização traria
implicações distintas para cada pessoa e, desse modo,
seria intrinsecamente inaplicável a um número indeterminado de pessoas (de modo a importar na proteção
de um direito difuso), a um certo grupo de pessoas
unidas por um direito indivisível (e também caracterizado, portanto, como coletivo) ou a um conjunto de
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pessoas tratadas individualmente (o que configuraria a
defesa de direitos individuais homogêneos). Vale dizer,
a própria ideia de dano moral coletivo seria absurda.
Independentemente do entendimento que se
tenha acerca dessa questão técnico-jurídica, o fato
inconteste é que muitos órgãos jurisdicionais pátrios
têm reconhecido a existência do dano moral coletivo
e, por conseguinte, fixado valores a serem pagos por
réus, a título de reparação.
Não à toa, são notadamente as ações civis públicas que têm dado azo a semelhantes decisões. Isso
porque, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985 – a qual disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e
dá outras providências –, prestam-se elas, entre outras finalidades, precisamente à reparação de danos
morais ao patrimônio público-coletivo.
Convenhamos: se se acolhe o dano moral coletivo como um pressuposto válido – consoante têm feito,
repita-se, diversos magistrados do País –, a exploração
de trabalho escravo constitui situação que, em regra, se
subsumirá ao conceito, já que costuma ser perpetrada
contra grupos ou categorias de trabalhadores (rurais,
no mais das vezes) e representa afronta a um sistema
coletivo de valores cuja construção se iniciou em nosso
País desde antes mesmo da abolição da escravatura.
Entretanto, para semelhantes hipóteses, não se
afigura suficiente a disposição constante do caput do
art. 13 da Lei nº 7.347, de 1985, segundo a qual “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo
dano causado reverterá a um fundo gerido por um
Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que
participarão necessariamente o Ministério Público e
representantes da comunidade, sendo seus recursos
destinados à reconstituição dos bens lesados”.
Ora, tratando-se de dano moral – e, ainda mais, de
dano moral coletivo –, não há que se falar em reconstituição de bens lesados, pois, como é cediço, o alvo dessa espécie de dano é necessariamente abstrato e não
pode, assim, ser materialmente reconstituído. Ademais,
mesmo a reparação pecuniária do dano moral que vise
à simples compensação ou atenuação do dano, em vez
de à reconstituição do bem lesado, fica aqui sem beneficiário expresso, já que a vítima é uma coletividade, e não
um ou vários indivíduos específicos. Essa lacuna da lei
em face do que vem sendo decidido amplia por demais
a potencial finalidade dessas reparações, o que permite,
enfim, que, em alguns casos, o destino da reparação não
guarde relação alguma com o dano perpetrado.
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Uma lei versando sobre o assunto é, portanto,
necessária, e, com a apresentação deste projeto, vimos pedir o apoio para seu advento.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2012. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras
providências.
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério
Público e representantes da comunidade, sendo seus
recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o
dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial
de crédito, em conta com correção monetária. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010)
§ 2o Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação
étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a
prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de
promoção da igualdade étnica, conforme definição do
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial,
na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos
de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais,
nas hipóteses de danos com extensão regional ou local,
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2013
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Dispõe sobre as audiências concedidas
à particulares por agentes públicos em
exercício na Administração Pública Federal direta e indireta, agências reguladoras
e agências executivas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei disciplina as audiências concedidas a particulares por agentes públicos em exercício na Administração Pública Federal direta, agências
reguladoras e agências executivas.
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Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:
I – agente público todo aquele, civil ou militar, que
por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico
detenha atribuição de se manifestar ou decidir sobre
ato ou fato sujeito à sua área de atuação;
II – particular todo aquele que, mesmo ocupante
de cargo ou função pública, solicite audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros; e
III – Parlatório – conjunto de salas com circuito
interno de áudio e vídeo para a gravação de todas as
audiências.
Art. 2o . O pedido de audiência efetuado por particular deverá ser dirigido ao agente público, por escrito,
por meio de fax ou meio eletrônico, indicando:
I – identificação do requerente e/ou do seu preposto, com a apresentação de documento hábil;
II – data e hora em que pretende ser ouvido e,
se for o caso, as razões da urgência;
III – assunto a ser tratado, incluindo, sempre que
for o caso, identificação de empresa e/ou do produto
e/ou serviço; e
IV – identificação de acompanhantes, se houver,
e o interesse desses no assunto, expresso por declaração firmada pelo requerente e acompanhantes.
Art. 3o As audiências de que trata esta Lei terão
sempre caráter oficial, serão realizadas sempre no
respectivo parlatório do órgão público, de modo que
todo contato entre agentes públicos e particulares fique devidamente registrado, devendo o agente público
manter registro específico das audiências, com a relação das pessoas presentes e os assuntos tratados.
Parágrafo único. Caso o órgão público ainda não
tenha constituído o parlatório, as audiências deverão
ser realizadas no parlatório do órgão público a que este
está subordinado, e assim sucessivamente.
Art. 4º A agenda das audiências públicas será
divulgada no endereço eletrônico do órgão com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
Parágrafo único. Todo o conteúdo do registro das
audiências de que trata esta Lei será disponibilizado
no sitio do órgão no máximo 48 (quarenta e oito horas)
após sua realização.
Art. 5o As normas desta Lei não presumem nem
geram direito a audiência.
Art. 6o Esta Lei não se aplica:
I – às audiências sujeitas a sigilo legal; e
II – às hipóteses de atendimento aberto ao público.
Art. 7º O descumprimento de qualquer dispositivo desta norma implica na imediata abertura de procedimento administrativo com vistas a demissão do
servidor público infringente.
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Art. 8o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após sua publicação.
Justificação
O Poder Executivo Federal editou o Decreto nº
4.334, em 12 de agosto de 2002 com o objetivo de
disciplinar os encontros entre agentes públicos e particulares em audiências governamentais. Esta importante iniciativa teve por objetivo dar transparência e
ordenamento no trato de interesses públicos e privados.
No mesmo sentido a Agência Nacional de Vigilância Sanitária adotou a Portaria n º 454, de 23 de
junho de 2004. Estendendo e aprimorando as diretrizes
estipuladas no Decreto 4.334, ao criar a sistemática de
que as audiências entre agentes públicos e particulares se desse em ambiente monitorado com sistemas
de áudio e vídeo. A esses recintos deu-se o nome de
parlatório, obrigando ao agente público somente dar
tratativas de convênios, contratos e acordo somente
nesses recintos controlados.
Contudo, apesar de todo este acautelamento
sucederam-se escândalos envolvendo corruptores e
servidores públicos corrompidos em diversos setores
governamentais. Não é difícil lembrar de cenas explícitas de corrupção nos Correios, no Ministério da
Saúde, no Mal-afamado DENIT e, infelizmente, também na ANVISA.
Consideramos que as iniciativas de regulação foram e são válidas. Entretanto, o assunto exige normatização mais ampla e rigorosa e seu trato merece alguns
reparos e correções para que haja eficácia coercitiva.
Este é o objetivo deste projeto, para o qual solicitamos o apoio e sua acolhida por nossos pares.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2012. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
PORTARIA N º 454, DE 23 DE JUNHO DE 2004
(DOU. de 24/06/2004)
....................................................................................
Art. 1º As solicitações de audiências, no âmbito
da ANVISA deverão ser solicitadas por escrito, por
meio de fax ou por meio eletrônico observados os seguintes procedimentos:
I – identificação do requerente e/ou do seu preposto, com a apresentação de documento hábil, quando for o caso;
II – data e hora em que pretende ser ouvido e,
se for o caso, as razões da urgência;
III – assunto a ser tratado, incluindo, sempre que
for o caso, identificação de empresa e/ou do produto; e,
IV – identificação de acompanhantes, se houver,
e o interesse desses no assunto.
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§ 1º As audiências com os Diretores, Diretores-Adjuntos e Chefe do Gabinete da Presidência ocorrerão, preferencialmente, nas dependências da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária;
§ 2º As audiências com os demais servidores,
quando realizadas em Brasília, ocorrerão no Parlatório – conjunto de salas com circuito interno de áudio
e vídeo, localizado no Edifício Sede desta à SEPN
Q. 515, Bloco B, Edifício Ômega -, de modo que todo
contato entre servidores da Anvisa e os interessados
fique devidamente registrado.
Art. 2º A agenda dos Diretores, Diretores-Adjuntos
e Chefe do Gabinete da Presidência, será divulgada
no endereço eletrônico da Agência.
Art. 3º Designar Grupo de Trabalho para, sob a
supervisão do Gabinete do Diretor-Presidente, estabelecer rotina de avaliação interna objetivando:
I – revisar processos das áreas técnicas e analisar eventos-sentinela; e,
II – auditar os sistemas informatizados da Instituição.
CLAUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES.
DECRETO Nº 4.334, DE 12 DE AGOSTO DE 2002
Dispõe sobre as audiências concedidas a
particulares por agentes públicos em exercício na Administração Pública Federal direta, nas autarquias e fundações públicas
federais.
O Presidente da República, decreta:
Art. 1o Este Decreto disciplina as audiências concedidas a particulares por agentes públicos em exercício
na Administração Pública Federal direta, nas autarquias
e nas fundações públicas federais.
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I – agente público todo aquele, civil ou militar, que
por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico
detenha atribuição de se manifestar ou decidir sobre
ato ou fato sujeito à sua área de atuação; e
II – particular todo aquele que, mesmo ocupante de cargo ou função pública, solicite audiência para
tratar de interesse privado seu ou de terceiros.
Art. 2o O pedido de audiência efetuado por particular deverá ser dirigido ao agente público, por escrito,
por meio de fax ou meio eletrônico, indicando:
I – a identificação do requerente;
II – data e hora em que pretende ser ouvido e,
quando for o caso, as razões da urgência;
III – o assunto a ser abordado; e
IV – a identificação de acompanhantes, se houver, e seu interesse no assunto.
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Art. 3o As audiências de que trata este Decreto
terão sempre caráter oficial, ainda que realizadas fora
do local de trabalho, devendo o agente público:
I – estar acompanhado nas audiências de pelo
menos um outro servidor público ou militar; e
II – manter registro específico das audiências,
com a relação das pessoas presentes e os assuntos
tratados.
Parágrafo único. Na audiência a se realizar fora
do local de trabalho, o agente público pode dispensar
o acompanhamento de servidor público ou militar, sempre que reputar desnecessário, em função do tema a
ser tratado.
Art. 4o As normas deste Decreto não geram direito a audiência.
Art. 5o Este Decreto não se aplica:
I – às audiências realizadas para tratar de matérias relacionadas à administração tributária, à supervisão bancária, à segurança e a outras sujeitas a
sigilo legal; e
II – às hipóteses de atendimento aberto ao público.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor trinta dias
após sua publicação.
Art. 7o Ficam revogados os Decretos nos 4.232, de
14 de maio de 2002, 4.268, de 12 de junho de 2002,
e o parágrafo único do art. 12 do Decreto no 4.081, de
11 de janeiro de 2002.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2013
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
que “Institui o Código de Processo Civil”, e
o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941, Código de Processo Penal, para disciplinar o segredo de justiça e a identificação
das partes em processos públicos.
O Congresso Nacional decreta
Art. 1º O Art. 155 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que “Institui o Código de Processo Civil”,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.155. .........................................................
I – em que o exigir o interesse público manifestado em decisão da autoridade judicial, de
ofício ou por solicitação do Ministério Público; (NR)
II – ..................................................................
§ 1º.................................................................
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§ 2º Ao ato processual não classificado como
segredo judicial é exigida a completa identificação nominal das partes, para tanto podem,
inclusive, ser adicionados a identificação apelidos e outras nominações, sendo vedado a
substituição do nome completo por iniciais,
frações ou partes do nome.” (NR)
Art. 2º O Art. 201 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art.201............................................................
§ 1o.................................................................
........................................................................
§ 6o. Os atos processuais penais são públicos, à exceção dos que tramitam em segredo
de justiça quando exigir o interesse público
manifestado em decisão da autoridade judicial, de ofício ou por solicitação do Ministério
Público; (NR)
§ 7º. Ao ato processual não classificado como
segredo judicial é exigida a completa identificação nominal das partes, para tanto podem,
inclusive, ser adicionados a identificação apelidos e outras nominações, sendo vedado a
substituição do nome completo por iniciais,
frações ou partes do nome. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Objetiva esta proposição elucidar de maneira inequívoca o principio da publicidade dos atos processuais.
De fato, o Legislador Originário dispôs de forma clara
quais seriam os pressupostos a reger a tramitação dos
processos, assim como da defesa da intimidade das
partes. Assim enunciam-se os ditames na Lei Maior:
Art. 5º
LX – a lei só poderá restringir a publicidade
dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
E no Art.93
X – todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação.
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Vê-se claramente que a vontade do constituinte
é determinar o primado da publicidade e, naturalmente com isso, garantir a transparência devida aos atos
processuais. Sempre observando para tanto dois critérios: o interesse público e a defesa da vida privada.
Neste último caso registre-se a apropriada proteção
das partes com o resguardo de suas identificações na
área de direito de família.
Contudo, temos nos deparado com procedimentos
regimentais de algumas cortes, onde ações judiciais
envolvendo agentes públicos – geralmente detentores
de mandato eletivo – e que possuem conteúdo com
grave risco de lesão a coisa e o interesse público, que
estão apondo o caráter sigiloso em determinados processos ou, até mesmo, utilizando siglas, partes dos
nomes ou abreviações que impossibilitam a identificação dos envolvidos. Com isso, de forma inadvertida,
tais procedimentos confrontam diretamente com os já
citados princípios da Constituição Federal.
Esse projeto, que altera ambos os principais reguladores processuais, para tornar claro o ditame da
transparência judicial vinculado ao interesse maior que
é o da sociedade.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos:
I – em que o exigir o interesse público;
Il – que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio,
alimentos e guarda de menores. (Redação dada pela
Lei nº 6.515, de 1977)
Parágrafo único. O direito de consultar os autos
e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes
e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar
interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do
dispositivo da sentença, bem como de inventário e
partilha resultante do desquite.
....................................................................................
DECRETO-LEI
Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.
Código de Processo Penal.
....................................................................................
Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será
qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da
infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as
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provas que possa indicar, tomando-se por termo as
suas declarações. (Redação dada pela Lei nº 11.690,
de 2008)
§ 1o Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. (Incluído pela Lei nº
11.690, de 2008)
§ 2o O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado
da prisão, à designação de data para audiência e à
sentença e respectivos acórdãos que a mantenham
ou modifiquem. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 3o As comunicações ao ofendido deverão ser
feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por
opção do ofendido, o uso de meio eletrônico. (Incluído
pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 4o Antes do início da audiência e durante a sua
realização, será reservado espaço separado para o
ofendido. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 5o Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar,
especialmente nas áreas psicossocial, de assistência
jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 6o O juiz tomará as providências necessárias
à preservação da intimidade, vida privada, honra e
imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar
o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a
seu respeito para evitar sua exposição aos meios de
comunicação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2013
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Dá nova redação ao artigo 10 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, que “Estabelece normas para as eleições”, para definir
a ocupação das vagas por candidatos em
pleito proporcional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O Art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. Cada partido ou coligação, independentemente do número de partidos que a integrem, poderá registrar candidatos para a
Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa,
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até o número exato de vagas a preencher
para cada cargo.
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§ 1º. Do número de vagas resultante das regras
previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento)
para candidaturas de cada sexo.
§ 2º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada
a um, se igual ou superior. (NR)”
Art. 2º. Revoga-se o § 1º do Art. 8º da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O objetivo deste projeto é fixar o número de candidatos, por partido ou por coligação, a mandato eletivo, nas eleições proporcionais, na exata quantidade
do número de vagas.
A regra em vigor estabelece em ate uma vez e
meia o número de candidatos nos pleitos citados, podendo chegar até ao dobro do número de vagas no
caso de o número de cargos inferior a vinte.
Um simples exercício matemático nos remete ao
seguinte quadro: No estado de São Paulo o número de
Deputados Federais está fixado, constitucionalmente
por estar no teto, em setenta representantes, em tese
isso implica em cada Partido poder oferecer até cento
e cinco candidatos ( uma vez e meia), se nós imaginarmos em 10 – 33 partidos registrados) oferecerem
esses candidatos, teríamos então mil e cinqüenta candidatos a Deputado Federal, no mínimo.
Com esse quadro, como podemos falar em processo eleitoral equânime, consciente e responsável
– sem falar dos custos de campanha? Como pode o
eleitor discernir candidatos, propostas, programas e
identidade partidária?
Um dos temas mais recorrentes nos debates sobre reforma política é o financiamento das campanhas.
Contudo, além do aspecto do enorme custo nominal,
observamos ser inexeqüível qualquer tipo de controle
e fiscalização dos gastos eleitorais, sejam eles de natureza privada ou pública.
Portanto nossa proposta força o exercício dos
princípios democráticos da valorização da prática e
do debate intra-partidário. Além do enxugamento de
candidatos, a proposição reforça os poderes das convenções, dando-lhes plena soberania e organicidade
em suas deliberações, e, por fim, exigindo a valorização
dos postulantes a candidatos pondo fim a candidatura
nata fixada em lei, tal como já determinada em decisão
do STF na ADIN – 2.530-9, na qual o egrégio tribunal
afasta o dispositivo legal face à flagrante violação do
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preceito constitucional da isonomia e da não-ingerência
na vida política e na prática dos partidos.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2012. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
....................................................................................
Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos
e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no
período de 10 a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.
§ 1º Aos detentores de mandato de Deputado
Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos
que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado
o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo
partido a que estejam filiados. (Vide ADIN – 2.530-9)
§ 2º Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar
gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se
por danos causados com a realização do evento.
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos
para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa,
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até
cento e cinqüenta por cento do número de lugares a
preencher.
§ 1º No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos
que a integrem, poderão ser registrados candidatos até
o dobro do número de lugares a preencher.
§ 2º Nas unidades da Federação em que o número
de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados
não exceder de vinte, cada partido poderá registrar
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual
ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo
coligação, estes números poderão ser acrescidos de
até mais cinqüenta por cento.
§ 3o Do número de vagas resultante das regras
previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de
cada sexo.
§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
igual ou superior.
§ 5º No caso de as convenções para a escolha
de candidatos não indicarem o número máximo de
candidatos previsto no caput e nos §§ 1º e 2º deste
artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos
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poderão preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes do pleito.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de resolução
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 4, DE 2013
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Acrescenta parágrafo ao artigo 148 da Resolução do SF nº 93, de 1970 – Regimento
Interno do Senado Federal – para dispor
sobre a permanência de depoente em reunião de Comissão Parlamentar de Inquérito.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º. O art. 148 do regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
Art.148............................................................
§1º.................................................................
§ 2º.................................................................
§ 2 – A. O depoente, municiado ou não de
instrumento judicial, não será dispensado da
argüição pelos membros da comissão, sendo-lhe assegurado o amplo direito de não se autoincriminar por palavras e documentos. (NR)
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Debate-se hoje no Congresso a questão que envolve
a dispensa de depoente que, convocado para ser argüido
numa Comissão Parlamentar de Inquérito, reserve-se no
direito de manter-se em silêncio para não se autoincriminar, esteja ele amparado ou não por mandamento judicial.
O procedimento face a essa situação tem variado de acordo com a vontade do colegiado. No caso
mais recente da CPMI para investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido
vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, foi deliberado
pela Comissão que depoente que recusa-se a falar,
de acordo com o princípio constitucional, seja imediatamente liberado de participar da sessão. Ficando os
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parlamentares restringidos de argüir sobre assuntos
que poderiam ser interpretados como correlatos ao
tema e ao depoente, cujas respostas aos eventuais
questionamentos não necessariamente implicariam
em prejuízo judicial ao mesmo.
Esta interpretação e, posterior deliberação, sobre
o mutismo dos depoentes, cria, latu sensu, o estranho
princípio: o convidado ou convocado silencia a si e, por
conseqüência, o silêncio do Parlamento.
A questão do resguardo ao silêncio como medida
protecionista tem sido discutida e deliberada em várias ocasiões pela nossa mais Alta Corte. É oportuno
resgatar alguns posicionamentos do Supremo Tribunal
Federal sobre tema:
“O privilégio contra a autoincriminação – que é
plenamente invocável perante as CPIs – traduz
direito público subjetivo assegurado a qualquer
pessoa, que, na condição de testemunha, de
indiciado ou de réu, deva prestar depoimento
perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder
Executivo ou do Poder Judiciário. O exercício do
direito de permanecer em silêncio não autoriza
os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica
daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito
ao silêncio – enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a
perguntas cujas respostas possam incriminá -la (nemo tenetur se detegere) – impede,
quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica
razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão,
pelos agentes ou pelas autoridades do Estado.” (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 8-11-2000, Plenário, DJ de 162-2001.) No mesmo sentido: HC 80.584, Rel.
Min. Néri da Silveira, julgamento em 8-3-2001,
Plenário, DJ de 6-4-2001.”
“Se o objeto da CPI é mais amplo do que
os fatos em relação aos quais o cidadão
intimado a depor tem sido objeto de suspeitas, do direito ao silêncio não decorre
o de recusar-se de logo a depor, mas sim
o de não responder às perguntas cujas repostas entenda possam vir a incriminá -lo:
liminar deferida para que, comparecendo à
CPI, nesses termos, possa o paciente exercê
-lo, sem novamente ser preso ou ameaçado
de prisão.” (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, julgamento em 23-2-2000, Plenário, DJ de 24-3-2000.)”
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“Informação do direito ao silêncio (Constituição, art. 5º, LXIII): relevância, momento de exigibilidade, consequências da omissão: elisão,
no caso, pelo comportamento processual do
acusado. O direito à informação da faculdade
de manter-se silente ganhou dignidade constitucional, porque instrumento insubstituível
da eficácia real da vetusta garantia contra a
autoincriminação que a persistência planetária dos abusos policiais não deixa perder atualidade. Em princípio, ao invés de constituir
desprezível irregularidade, a omissão do dever de informação ao preso dos seus direitos,
no momento adequado, gera efetivamente a
nulidade e impõe a desconsideração de todas as informações incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como das provas
delas derivadas. Mas, em matéria de direito
ao silêncio e à informação oportuna dele, a
apuração do gravame há de fazer-se a partir
do comportamento do réu e da orientação de
sua defesa no processo: o direito à informação oportuna da faculdade de permanecer
calado visa a assegurar ao acusado a livre opção entre o silêncio – que faz recair
sobre a acusação todo o ônus da prova
do crime e de sua responsabilidade – e a
intervenção ativa, quando oferece versão
dos fatos e se propõe a prová-la: a opção
pela intervenção ativa implica abdicação
do direito a manter-se calado e das consequências da falta de informação oportuna
a respeito.” (HC 78.708, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, julgamento em 9-3-1999, Primeira
Turma, DJ de 16-4-1999.)”
“O acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional – nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII) – não
traduzindo esse privilégio autoincriminação. No caso
dos autos, não há qualquer prejuízo que nulifique o processo, tendo em vista que o silêncio do acusado não
constituiu a base da condenação, que se arrimou em
outras provas colhidas no processo.” (HC 75.616, Rel.
Min. Ilmar Galvão, julgamento em 7-10-1997, Primeira Turma, DJ de 14-11-1997.)”Fica bem claro nestas
deliberações sobre habeas corpus concedidos, que a
Egrégia Corte, explicitamente, assegura o direito ao
silêncio do depoente ou preso, contudo, é nítida a inclinação no sentido de que o usufruto de tal direito – de
calar-se – não pode ser estendido ou compreendido
como um cerceamento da atividade investigatória dos
poderes públicos competentes.
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No caso específico desta proposição, em que
tratamos de procedimento investigatório feito por Comissão Parlamentar de Inquérito, o objetivo pretendido
é estabelecer os limites entre a defesa da integridade
jurídica dos direitos do depoente e o pleno exercício
da atividade parlamentar de persecução de ilícitos que
lhe reserva a Norma Maior, e as legislações infraconstitucional e regimentais.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2012. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO DO SF Nº 93, DE 1970
(Regimento Interno do Senado Federal)
....................................................................................
CAPÍTULO XIV
Das Comissões Parlamentares de Inquérito
(Const., art. 58, § 3º)
Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a
realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento
de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público
informações ou documentos de qualquer natureza, bem
como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias.
§ 1o No dia previamente designado, se não houver número para deliberar, a comissão parlamentar de
inquérito poderá tomar depoimento das testemunhas
ou autoridades convocadas, desde que estejam presentes o Presidente e o relator.
§ 2o Os indiciados e testemunhas serão intimados
de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação
processual penal, aplicando-se, no que couber, a mesma
legislação, na inquirição de testemunhas e autoridades.
....................................................................................
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2013
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Altera o Regimento Interno do Senado Federal para dispor sobre as reuniões da Comissão Diretora e do recurso aplicável às
decisões deste colegiado.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º. O art. 98 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 93, de 1970,
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995,
passa vigorar, transformando-se seu parágrafo único
em §1º, acrescido dos seguintes parágrafos:
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“Art. 98. À Comissão Diretora compete:
I – ...................................................................
........................................................................
VI – ................................................................
§ 1º.................................................................
§ 2º As decisões administrativas da Comissão
Diretora serão motivadas e em sessão pública.
§ 3º A Comissão Diretora fará publicar no Diário
do Senado Federal e no impresso da Ordem
do Dia, no mínimo nos sete dias úteis antecedentes à reunião, a pauta dos trabalhos e, no
máximo, no terceiro dia útil após a reunião, o
resultado de suas deliberações.
§ 4º No prazo de três dias úteis, contados a
partir da publicação referida no § 3º no avulso
da Ordem do Dia da sessão seguinte, poderá
ser interposto recurso, com efeito suspensivo,
para apreciação da matéria pelo Plenário do
Senado Federal.
§ 5º O recurso, assinado por um décimo dos
membros do Senado, será dirigido ao Presidente da Casa.
§ 6º A requerimento por iniciativa do Presidente, de Líderes ou de, no mínimo, de um décimo
da composição do Senado poderão ser incluídos, observado o prazo do § 3º, outros assuntos para a deliberação da Comissão Diretora.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem por objetivo dar à Casa
e ao público, em geral, o conhecimento das matérias
que estão sob exame da Comissão Diretora.
Com efeito, esse Colegiado tem por força regimental o poder de decidir sobre questões fundamentais
da vida funcional e administrativa do Senado Federal.
Eis o que dispõe o Regimento Interno:
Art. 98. À Comissão Diretora compete:
I – exercer a administração interna do Senado nos termos das atribuições fixadas no seu
Regulamento Administrativo;
II – regulamentar a polícia interna;
III – propor ao Senado projeto de resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento,
polícia, criação, transformação ou extinção de
cargos, empregos e funções de seus serviços
e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias
(Const., art. 52, XIII)
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IV – emitir, obrigatoriamente, parecer sobre as
proposições que digam respeito ao serviço e
ao pessoal da Secretaria do Senado e as que
alterem este Regimento, salvo o disposto no
art. 401, § 2o, inciso II;
V – elaborar a redação final das proposições
de iniciativa do Senado e das emendas e projetos da Câmara dos Deputados aprovados
pelo Plenário, escoimando-os dos vícios de
linguagem, das impropriedades de expressão,
defeitos de técnica legislativa, cláusulas de
justificação e palavras desnecessárias.
VI – apreciar requerimento de tramitação em
conjunto de proposição regulando a mesma
matéria e o recurso de que trata o art. 48, §
3o, exceto se a proposição constar da Ordem
do Dia ou for objeto de parecer aprovado em
comissão (art. 258).
Parágrafo único. Os esclarecimentos ao Plenário sobre atos da competência da Comissão
Diretora serão prestados, oralmente, por relator
ou pelo Primeiro-Secretário. (NR)
Em outras palavras, é a Comissão Diretora o órgão que detém exclusivamente, o poder decisório máximo sobre questões que afetam a economia interna
da Casa. Ao contrário de outras Comissões, a Comissão Diretora reúne-se em data incerta, sem aviso, sem
divulgação de pauta, sem a presença do público e, o
que é pior, sem a divulgação exata do que foi e como
foi deliberado. Quase sempre ocorre a ausência e a
descontinuidade das informações, quando se sabe, por
meios não-oficiais, o que vai ser discutido o resultado
é velado, quando se toma conhecimento das decisões
não se sabe como foram pautadas e discutidas.
Além disso, a Comissão Diretora é a única cujas
decisões não são explicitamente sujeitas a prerrogativas recursais que possuem todas as deliberações
tomadas pelos outros colegiados da Casa. Associa-se a inovação do recurso ao Plenário a faculdade de
inclusão de propostas na pauta da ordem do dia das
reuniões da Comissão Diretora.
Deste modo, permite-se que os Senadores, os
servidores e a sociedade em geral tomem conhecimento
antecipado e posterior da realidade administrativa da
Casa. Sobre a qual, infelizmente, não param de irradiar
denúncias de nepotismo, corrupção, falta de publicidade com os tais atos secretos, pagamentos indevidos,
etc. Enfim, queremos evitar toda a sorte de ilegalidades e falta de moralidade no trato com a coisa pública
que possa ocorrer em um órgão máximo de um Poder.
É na plena convicção de contribuir para o aprimoramento e transparência da estrutura funcional desta
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Casa que apresento e solicito aos meus ilustres pares
o apoio a esta proposição.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 2012. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
Art. 98. À Comissão Diretora compete:
I – exercer a administração interna do Senado
nos termos das atribuições fixadas no seu Regulamento Administrativo;
II – regulamentar a polícia interna;
III – propor ao Senado projeto de resolução dispondo sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para
a fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (Const., art. 52, XIII)
IV – emitir, obrigatoriamente, parecer sobre as
proposições que digam respeito ao serviço e ao pessoal da Secretaria do Senado e as que alterem este
Regimento, salvo o disposto no art. 401, § 2o, inciso II;
V – elaborar a redação final das proposições
de iniciativa do Senado e das emendas e projetos
da Câmara dos Deputados aprovados pelo Plenário,
escoimando-os dos vícios de linguagem, das impropriedades de expressão, defeitos de técnica legislativa,
cláusulas de justificação e palavras desnecessárias.
VI – apreciar requerimento de tramitação em
conjunto de proposição regulando a mesma matéria
e o recurso de que trata o art. 48, § 3o, exceto se a
proposição constar da Ordem do Dia ou for objeto de
parecer aprovado em comissão (art. 258).
Parágrafo único. Os esclarecimentos ao Plenário
sobre atos da competência da Comissão Diretora serão prestados, oralmente, por relator ou pelo Primeiro-Secretário. (NR)
....................................................................................
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário a
abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa,
para recebimento de emendas aos Projetos de Resolução nºs 4 e 5, de 2013, que acabam de ser lidos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 28, de 14 de fevereiro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 960, de 2012, de
informações, de iniciativa da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle.
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– Nº 29, de 14 de fevereiro de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 968, de 2012, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pela ordem, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria que V. Exª me inscrevesse no horário de comunicações inadiáveis.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Comunicação inadiável, inscrito o
Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – No caso, o primeiro orador.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu havia solicitado também inscrição
para comunicação inadiável.
Perfeitamente. Então, feitas as inscrições solicitadas, nós iniciamos os nossos trabalhos e convido a
querida Senadora Ana Amélia, que é a primeira oradora inscrita do dia de hoje. Mas havendo entendimento
entre ambos, falará e iniciará nossa sessão o Senador Jarbas, que falará pelo período de comunicações
inadiáveis.
Com a palavra o Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores.
A política é, sem dúvida alguma, um caminho
essencial para a transformação da sociedade. Em que
pese o desgaste pelo qual o exercício da política tem
passado nos últimos anos, devemos sempre fazer a
defesa do exercício correto e legitimo da representação popular. E essa empreitada fica mais fácil quando
temos exemplos de vida de homens e mulheres que
fizeram da política um instrumento de mudança e de
conquistas.
Esse é o caso do Ex-Ministro e Ex-Deputado
Federal Fernando Lyra, falecido na última quinta-feira,
com o qual tive o privilégio de construir e manter uma
amizade por mais de quarenta anos.
Infelizmente, eu estava em viagem ao exterior e
não pude estar presente às cerimônias de despedida
a Fernando, realizadas na cidade do Recife. Sendo
assim, fiz questão de vir hoje à tribuna do Senado Federal dizer algumas palavras, fazer uma breve, mas
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sincera homenagem a essa grande figura humana que
foi Fernando Lyra.
Fernando, Srª. Presidente, era uma pessoa de
bem com a vida, alegre, bonachão, com uma fina verve irônica. Mas ele também tinha uma contundência e
uma firmeza para expor suas opiniões como poucos
que conheci. Tanto na tribuna do Congresso Nacional,
quanto nos palanques do norte ao sul do Brasil.
Seu vozeirão ajudou a construir este País democrático que desfrutamos hoje. Foi assim, por exemplo,
no enfrentamento contra a ditadura militar, quando, de
forma corajosa e ousada, combateu publicamente os
abusos e os crimes cometidos contra os direitos humanos pelo regime autoritário. Fernando não temia as
consequências dessa postura, mesmo em tempos nos
quais o regime não tirava apenas os mandatos parlamentares, mas também a vida dos seus adversários.
Esse lado guerreiro de Fernando permaneceu até as
últimas horas em que ele esteve entre nós.
A essa atuação exemplar no Congresso Nacional, Fernando acrescentou seu trabalho como Ministro
da Justiça, escolhido pelo Presidente Tancredo Neves.
Fernando teve um papel fundamental para livrar o Brasil daquilo que ele mesmo classificou como “entulho
autoritário”, plantando as sementes para as reformas
que vieram depois, com a Constituição de 1988.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Fernando montou um time de mestres para ajudá-lo quando da sua
investidura no Ministério da Justiça. Nessa tarefa gigantesca, ele contou com nomes como José Paulo
Cavalcanti Filho, Joaquim Falcão, Marcelo Cerqueira,
Sepúlveda Pertence, Sigmaringa Seixas e o nosso
colega e bravo Senador Cristovam Buarque.
Fernando Lyra era uma pessoa diferenciada,
um brasileiro democrata que muito contribuiu para as
modernizações e os avanços que conquistamos nas
duas últimas décadas.
Fico feliz em ver que essas suas contribuições
para o nosso País foram reconhecidas pelos brasileiros nas dezenas de textos e depoimentos que foram
publicados e revelados nos últimos dias em todos os
grandes jornais e demais veículos de informação do
nosso País.
Perdi um amigo, uma pessoa com a qual gostava
de conversar. Ao longo desses últimos 40 anos, mantivemos um diálogo democrático, inspirador e, acima
de tudo, comprometido com o que era melhor para
Pernambuco e para o Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente, agradecendo a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta S. Exª o Senador
Jarbas Vasconcelos.
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Senador Jarbas Vasconcelos, tenha certeza de
que tudo que V. Exª falou não é apenas o seu pensamento, mas o de todos nós. Então, ficam aqui as nossas homenagens também, reforçando o seu pronunciamento, Senador.
Então, passo a palavra agora, como oradora inscrita, à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidente Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, eu queria me associar também à manifestação do Senador Jarbas Vasconcelos em relação ao
ex-Ministro Fernando Lyra, que eu, como jornalista,
conheci. Seu conterrâneo pernambucano, o Senador
também pernambucano Cristovam Buarque, vai fazer
uma homenagem póstuma à memória de Fernando Lyra
numa missa aqui, em Brasília, na Igreja Dom Bosco.
Então, eu me associo às manifestações do Senador
Jarbas Vasconcelos.
Srª Presidente Vanessa Grazziotin, nós estamos
agora muito atentos ao que está acontecendo na economia brasileira, às posições preocupantes advindas
da área econômica sobre inflação. Estamos ainda
patinando, lamentavelmente, em setores estratégicos
da economia, como a questão da infraestrutura, hoje
chamada logística, que está impactando, enorme e
negativamente, todos os setores produtivos, retirando
o que chamamos de competitividade de todos os setores econômicos, mas especialmente de um, em que
o Brasil é protagonista exemplar, que é o da produção
de alimentos. Estamos hoje com a maior produção de
carnes, com a maior produção de grãos. Temos uma
força expressiva da agricultura familiar, mas todos os
níveis de produção são essenciais na situação de produção econômica.
E é exatamente o campo que vem conseguindo
assegurar superávit na balança comercial. Não fosse
o campo, a situação do País, da economia brasileira,
em matéria de produção, estaria extremamente mais
vulnerável e fragilizada.
As políticas do Governo Federal, que estão sendo
pensadas para reanimar a economia brasileira, conter
a inflação e manter o poder de compra do brasileiro,
precisam considerar também o protagonismo do campo e os impactos positivos do setor na economia e,
sobretudo, no abastecimento das cidades.
Sempre se diz que o campo pagou todos os planos econômicos. Foi ele que os sustentou, desde o
Plano Cruzado até os planos mais recentes.
Essa decisão política precisa ser tanto tática
quanto estratégica. O jornal Valor Econômico mostra
hoje que, mesmo registrando seguidas safras recor-
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des na produção, com milhões anuais em subsídios
à produção, o País é incapaz de garantir preço baixo
para alimentos básicos, como arroz, feijão, farinha de
trigo, mandioca e carnes. Isso é praticamente a cesta
básica do brasileiro.
Os alimentos e as bebidas ficaram 11,07% mais
caros, nos últimos 12 meses, de acordo com o banco
de dados do jornal o Valor Data. Isso é também preocupante! É um aumento de preços bem acima da
média nacional.
A pesquisa foi feita com base no Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), importante referência
para mostrar a variação dos preços e da inflação.
Esses números mostram que, em janeiro, os
brasileiros gastaram mais para consumir os mesmos
alimentos comprados em janeiro do ano passado. Os
preços estão subindo e isso é uma má notícia, pois
sobra menos dinheiro para comprar itens básicos,
como alimentos.
O Governo já deu sinais, com a criação do Conselho Interministerial de Estoques Públicos de Alimentos
(CIEP), que fará a intervenção direta para controlar a
produção nacional, atividade já feita pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab).
Mas é preciso olhar para os problemas do Brasil com uma visão estratégica. Precisamos de ações
para melhorar nossa infraestrutura, como eu falei na
abertura deste pronunciamento: rodovias, ferrovias,
portos, aeroportos e hidrovias. Isso valorizaria o exitoso trabalho dos nossos agricultores.
Da porteira para dentro, os agricultores são muito eficientes e produtivos. Mas, quando eles precisam
vender grãos para outros países ou transportar ou fazer o escoamento da sua produção, mesmo no território nacional, os problemas aumentam e são infinitos.
A RS-223, por exemplo, é uma rodovia no meu
Estado, o Rio Grande do Sul, que apresenta problemas seriíssimos e serve de acesso para a Expodireto,
uma das maiores feiras do agronegócio da América
Latina, que ocorre anualmente no Município gaúcho
de Não-Me-Toque.
Inclusive, neste ano, a Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária (CRA) desta Casa promoverá, no
dia 8 de março, um debate, em audiência pública, com
lideranças nacionais do agronegócio, com transmissão
ao vivo pela TV Senado. No ano passado, presidi outro
debate, nessa importante feira, sobre um novo modelo
de seguro agrícola. Neste ano, vamos tratar justamente
dos desafios recorrentes do agronegócio, abordando
as dificuldades na infraestrutura.
Como eu disse, um dos problemas da RS-223 é
a condição precaríssima de apenas 16 quilômetros,
que estão esburacados, entre os Municípios de Victor
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Graeff e Tio Hugo, localizados a 260 quilômetros da
capital, Porto Alegre. Os buracos e as dificuldades de
acesso, especialmente em períodos de chuva, são
constantes há mais de uma década, e muitos protestos foram ali realizados. É lamentável que uma das
principais feiras de agronegócio da América Latina
tenha limitações básicas de acesso. Problemas como
esse se multiplicam por outros Estados do País, também nas rodovias federais, mesmo após as famosas
operações “tapa-buracos”.
Ontem o Senador Pedro Taques contou aqui,
neste plenário, que o setor de infraestrutura de transportes do Mato Grosso está abandonado e necessita de planejamento mais eficiente. Parcela do Fundo
Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) do Mato
Grosso foi usada para ser aplicada em obras que não
estão sendo realizadas ou que não têm relação com
infraestrutura.
Eu não sou Senadora do Mato Grosso, mas estou solidária com os produtores rurais daquele Estado,
como está o nosso Senador Pedro Taques, que tem
abordado isso com a constância devida e necessária.
É importante repetir que, mesmo em tempo de
“vacas magras”, Senadora Vanessa, no comércio do
Brasil com outros países, o agronegócio, que apresentou, no ano passado, o pior resultado das últimas
décadas, registrou em janeiro um saldo positivo de 5
bilhões e 120 milhões de dólares. O resultado é 20,5%
maior que o registrado no mesmo período de 2012,
segundo o Ministério da Agricultura.
Considerando todos os demais produtos que o
Brasil exporta e importa, o País apresentou o primeiro
superávit comercial semanal do ano: saldo positivo de
179 milhões de dólares na terceira semana de fevereiro
só porque os registros das importações de combustíveis foram menores. Mesmo assim, o saldo comercial
continua negativo: 4 bilhões e 597 milhões de dólares.
Não fosse o esforço do campo brasileiro, que está com
o saldo comercial positivo, a balança comercial brasileira estaria numa situação muito negativa.
O elogio da Presidente Dilma Rousseff ao agronegócio, feito recentemente em seu programa de rádio, dizendo que a safra recorde de grãos no Brasil,
estimada em 185 milhões de toneladas para este ano,
é merecido. Aliás, ela já tinha feito referência semelhante em Cascavel, no Paraná. Os agricultores brasileiros – pequenos, médios e grandes – merecem o
cumprimento da Presidente, de nós, Senadores, de
todas as autoridades e de cada brasileiro que consome feijão e arroz.
É preciso admirar e respeitar a coragem, a ousadia e o empenho empreendidos pelos produtores rurais
em favor da produção de alimentos. Graças à visão e
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disciplina dos moradores do campo, que investem tempo e dinheiro em muitas safras, com antecedência, nós
aqui, que moramos nas cidades, podemos nos alimentar sem termos que produzir o próprio alimento, como
acontecia nos primórdios da humanidade.
Aliás, relembro aqui a reunião das mulheres produtoras rurais, que estão aqui em Brasília para mostrar aos quatro campos do País a importância que o
trabalho da mulher tem nesse processo e nesse protagonismo. Mulheres que têm demonstrado o seu comprometimento e a sua responsabilidade, não só com a
produção de alimentos, mas também com a produção
sustentável, com a produção de produtos orgânicos e
outros, que fazem a diferença em relação à renda, e
acesso também à tecnologia.
No entanto, o setor da produção de alimentos não
pode ser mais eficiente e produtivo se a logística, ou
a infraestrutura, ou as ações estratégicas não forem
colocadas definitivamente em prática. As sinalizações
do Governo em favor da melhoria da infraestrutura
nacional são oportunas. O Governo lançou, no início
deste mês, um pacote de infraestrutura num total de
R$370 bilhões, para atrair os investidores privados. A
maior parte dos projetos não é nova, mas o Governo
precisa melhorar as condições de modo a tornar o
investimento mais atraente. Estão estimados R$400
bilhões a R$500 bilhões para modernizar a infraestrutura brasileira.
Analistas avaliam que os investimentos necessários até o fim da década chegarão a R$1 trilhão, de
acordo com editorial recente do Jornal Valor Econômico.
Estudo recente apresentado no Fórum Econômico Mundial classificou o Brasil como um dos países
com piores desempenhos em infraestrutura, quando
comparado com grandes atores da cena internacional,
como os nossos concorrentes Estados Unidos, Índia,
China e a Rússia. O Brasil perde feio para a Índia e a
China quando o assunto é portos ou ferrovias.
Elogiar os feitos dos agricultores sempre é bom
sinal; pelo menos, é um reconhecimento público da sua
importância e do seu protagonismo. Eles estão levando
o Brasil nas costas. Nos Estados Unidos, nos intervalos
do famoso Super Bowl, o mais importante campeonato
do futebol americano, são exibidas campanhas valorizando o papel importante dos produtores rurais para
a democracia norte-americana. O Brasil precisa fazer
o mesmo que fazem os Estados Unidos para revelar
o peso e a importância da produção agrícola para a
democracia da maior economia do mundo.
Neste Carnaval, a campeã Vila Isabel mostrou
os atributos do campo e a importância desse trabalho para a economia brasileira e para o mundo. Agora
está na hora de o Governo Federal mostrar o mesmo,
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avançando com as reformas necessárias no setor de
infraestrutura.
E vou repetir aqui a frase que eu disse nesta tribuna quando abordei esta questão, se não me engano
na quarta-feira de cinzas, Senadora Vanessa Grazziotin: É importante que o som retumbante da bateria da
Vila Isabel, campeoníssima deste ano, chegue aos
ouvidos do governo para mostrar a necessidasde, a
importância e a urgência de que seja melhorada a
infraestrutura para um melhor escoamento da safra
agrícola brasileira; especialmente para dar garantia e
sugurança jurídica aos nossos agricultores e aos nossos produtores, do Amazonas de V. Exª, do meu Rio
Gande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, lá do
Rio Grande do Norte do nosso Senador Paulo Davim,
de todo Brasil, que está precisando muito dessa ajuda
para que os produtores continuem sustentando a economia brasileira, oferecendo e garantindo produtos de
qualidade a um preço que seja compatível para evitar
aumento da inflação.
Espero que alguns setores não digam que os
preços da inflação e a inflação sejam culpa dos agricultores; eles são a corda mais fraca desse elo que é
chamada economia brasileira.
Muito obrigada, Senadora!
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa também cumprimenta V.Exª,
Senadora Ana Amélia, e aproveita a oportunidade da
deixa para também cumprimentar a Escola de Samba
Vila Isabel, do Rio de Janeiro, não só pelo belo carnaval apresentado, mas como pela irreverência e conteúdo do samba enredo e de toda sua manifestação. E
cumprimento essa belíssima comunidade e todas as
outras escolas através do grande compositor, que foi
um dos autores da música, Martinho da Vila, da Vila
Isabel, pela vitória e por tudo de bom que tem feito
para o nosso país.
Parabéns a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, apenas para anunciar a presença da Deputada Estadual
Luciane Bezerra, do PSB do Estado do Mato Grosso; do
Prefeito de Juara, Oscar Bezerra; e de três vereadores
também do Município de Juara, importante Município
produtor do nosso Estado; e também para me associar
ao discurso da Senadora Ana Amélia. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador! Quero dizer
aos convidados, que não são somente seus convida-

831

Quarta-feira 20 04437

dos, mas desta Casa, que sejam todos e todas muito
bem-vindos; e dizer que esse pronunciamento da Senadora Ana Amélia em defesa do País e, sobretudo,
daqueles que vivem da produção agrícola tem sido uma
constante aqui. V. Exª e eu nos associamos, e todos
também se associam. Muito obrigado, Senador Taques.
Passo a palavra agora, como orador inscrito – fizemos uma permuta – ao Senador Vital do Rêgo. Com
a palavra S. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa, Presidente eventual desta
sessão, também me associo ao pronunciamento da
Senadora Ana Amélia. A Senadora Ana Amélia nunca
fala sozinha nesta Casa. Ela sempre tem a companhia
de todos os seus companheiros, pela densidade do
seu pronunciamento, pela inteligência das suas palavras, pela força dos seus argumentos e pela firmeza
das suas convicções e das suas ideias. Esse pronunciamento emoldura mais um de tantos com os quais
a Senadora pôde já nos presentear ao longo desses
últimos dois anos.
Sras e Srs. Senadores, nós estamos discutindo
durante os últimos 60 dias, com o apoio do Governo
Federal e do Ministério da Saúde, e hoje já falava com
o meu queridíssimo Senador Paulo Davim e com a
Senadora Vanessa, que daqui a pouco também farão
exortações a respeito da má distribuição geográfica
dos médicos... Ontem, no discurso, dizia um pouco
da pesquisa recente que saiu, mostrando esse perfil,
que é um perfil injusto, diante das necessidades que
as regiões menos abastadas, principalmente Nordeste,
Norte e Centro-Oeste, têm. A necessidade do médico
é inversamente proporcional à sua presença.
E hoje trago um outro assunto ligado à medicina,
por força de um artigo do extraordinário médico paraibano da Academia Paraibana de Medicina, Dr. Manoel
Jaime Xavier Filho, um dos cientistas da medicina brasileira, em que ele lança, Senador Paulo Davim, um
desafio ao Governo, ao que ele chama de biocolonialismo interno. No seu artigo, publicado na revista da
Associação Paraibana de Medicina, o Dr. Manoel Jaime fala a respeito da necessidade da implantação dos
centros de tecnologia celular; reporta-se à iniciativa do
biólogo James Thomson, da Universidade dos Estados
Unidos, que isolou, desde 1998, as células-tronco; faz
uma discussão a respeito da importância das células-tronco em doenças como leucemia, diabetes, falência
do miocárdio, Alzheimer, Parkinson; e diz que agora
nós temos no Brasil um avanço extraordinário.
Estamos, por força da Lei de Biossegurança,
implantando os centros de tecnologia celular. São
oito centros, Senadores e Senadoras. O SUS está im-
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plantando esse sistema, sendo quatro em São Paulo,
um na Bahia, no Paraná, no Rio de Janeiro e no Rio
Grande do Sul. E o Nordeste e o Norte do País, áreas
mais necessitadas desses centros, estão esquecidos.
Observa-se que essa região, ao longo da história do
País, ficou excluída desse projeto, apesar de contar
com expressiva parcela da população nacional. Agora
é a vez do que ele chama do biocolonialismo interno,
em que a própria gestão do SUS se esquece de implantar, nos Estados menos favorecidos, um centro
dessa natureza.
Eu trago esse artigo do escritor, do poeta, do
romancista e do extraordinário médico Manoel Jaime,
como um alerta ao competente Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha. Já o fiz por meio de ofício, que
encaminhei a S. Exª, no sentido de escolher entre os
Estados do Ceará, da Paraíba – espero que seja na
Paraíba, por força do avanço da nossa tecnologia interna, principalmente nas nossas universidades –, de
Pernambuco ou do Rio Grande do Norte, naquela região
do Nordeste, uma área onde nós possamos implantar
o centro de tecnologia celular, que é um extraordinário
avanço para essas doenças que acabei de mencionar.
Srªs e Srs. Senadores, tenho denunciado, com
insistência, nas mais diversas tribunas, o triste e escandaloso crescimento da violência em nosso Estado.
A insegurança tornou-se uma presença cotidiana na
vida da população e raramente se encontra um paraibano que não tenha sido vítima da criminalidade ou
que não tenha parentes ou amigos agredidos, assaltados por criminosos.
Tenho denunciado também, muitas vezes a omissão das autoridades, assistindo de braços cruzados à
escalada dessa violência, ao invés de cumprirem seu
papel, o dever moral e constitucional, que é dar proteção aos cidadãos.
Logo no começo do ano, a população de João
Pessoa foi surpreendida com a notícia do desaparecimento de Fernanda Ellen, de apenas 11 anos de idade.
Decorridos 40 dias do seu desaparecimento, a
polícia não tem ainda pistas do seu paradeiro; entretanto, a criminalidade avança, trazendo insegurança,
dor, revolta e desespero aos lares paraibanos, os Municípios de toda a região de João Pessoa estão vivendo
em um clima de profunda consternação.
A menina Fernandinha, com seu desaparecimento, comoveu a capital paraibana. É emblemático,
mostra a incapacidade das autoridades policiais e a
passividade dos responsáveis pela segurança pública.
Fernanda desapareceu no dia 7 de janeiro, a caminho da escola, onde fora buscar o resultado de uma
prova, no bairro Alto dos Mateus, na capital.
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E, como a escola fica nas proximidades da casa,
ela foi no começo da tarde, e nada fazia supor que
houvesse algum risco.
Entretanto, Fernandinha não mais voltou, para
desespero de seus familiares e amigos.
Esse desespero soma-se à angústia de seus
pais pela falta absoluta de informações da Polícia, da
Secretaria de Segurança Pública, que diz que só dará
informações quando as investigações avançarem, mas,
até o momento, a apuração, pelo jeito, não avançou
um milímetro sequer.
Com toda essa inépcia, não é de surpreender que
João Pessoa tenha entrado na lista das cidades brasileiras mais perigosas, e que a Paraíba tenha ganhado
um triste destaque nas estatísticas da criminalidade.
No ano passado, registraram-se nada mais, nada
menos que 43 mortes por grupo de 100 mil habitantes no Estado – a terceira maior taxa de homicídios
no País, naquela que era considerada a pacífica e
aprazível Paraíba.
Os dados não são meus, Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, são dados oficiais do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou, também,
a existência de um déficit de 2.816 vagas no sistema
penitenciário do Estado – 2.816 vagas.
Quanto à capital, foi considerada a segunda mais
violenta do Brasil pela ONG mexicana Segurança,
Justiça e Paz.
A capital paraibana, aliás, foi destaque em diversos periódicos e agências de notícia nacionais, no ano
passado, quando registrou, em menos de 24 horas, oito
assassinatos, alguns deles motivados por vingança ou
envolvimento com tráfico de drogas.
A mais nova modalidade de atuação da bandidagem, agora, consiste nos atentados às agências
bancárias.
São números alarmantes, divulgados pelo Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos Bancários da Paraíba.
Apenas este ano, ocorreram 19 ações criminosas,
abrangendo arrombamentos, assaltos e explosões. A
situação chegou a tal ponto que o jornal Folha de Cariri, em recente edição, observou – aspas: “Atentados
aos caixas eletrônicos executados por bandidos de alta
periculosidade, e também com alto nível de sofisticação da prática criminosa, passaram a ser corriqueiros”.
Senhoras e Senhores, essa é uma situação grave, aguda, que merece das autoridades de segurança
pública uma ação célere e imediata.
Cidades da região metropolitana, como Bayeux,
Conde, Cabedelo, Lucena, Rio Tinto, Cruz do Espírito Santo, Santa Rita e Mamanguape, vivem o mesmo
cotidiano de medo e insegurança.
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Essa rotina se repete também em outras cidades
de maior porte, como Campina Grande, e mesmo em
pequenas localidades do interior do Estado.
As causas dessa crueldade são as mais variadas, mas, em grande parte, relacionadas ao tráfico
de drogas; e as vítimas, em sua maioria, são jovens.
“O destaque vai para o grupo entre 20 e 29 anos,
que corresponde a 39% de todos os óbitos por agressão”, explica o Prof. José Maria Nóbrega, doutor em
Ciência Política e estudioso do assunto, acrescentando
que, além da dor pessoal e familiar...
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
...pessoas em idade produtiva estão tendo suas vidas
ceifadas.
Para concluir, ���������������������������������
Srªs e Srs. Senadores, o povo paraibano não merece essa escalada de violência.
Assim, diante da inércia das autoridades do Estado, faço um apelo ao Sr. Ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, e também à direção da Polícia Federal, como já o fiz de forma objetiva, por meio de ofício, para que investiguem o desaparecimento da menina Fernanda Ellen; e também para que reforcem o
combate ao crime organizado no Estado da Paraíba,
devolvendo aos paraibanos a tranquilidade e a segurança por que tanto ansiamos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, a Srª
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Vital do Rêgo.
O problema da segurança é grave, não só na sua
Paraíba, mas no Brasil inteiro, inclusive no meu Estado,
o Rio Grande do Sul. Então, estamos solidários com o
pronunciamento de V. Exª nessa matéria igualmente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para me inscrever
para falar pela Liderança da oposição.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança da oposição.
Convido para fazer uso da palavra, para uma
comunicação inadiável, a Senadora Vanessa Grazziotin. Depois, o orador seguinte inscrito, e também pela
Liderança do Partido Verde, o Senador Paulo Davim.
Em seguida, o Senador Mário Couto.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
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da oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, companheiros e
companheiras.
Antes de iniciar o pronunciamento que me traz à
tribuna no dia de hoje, Senadora, eu gostaria apenas
de ler uma das manchetes das inúmeras matérias do
jornal A Crítica, do meu Estado, o Amazonas, que diz o
seguinte: “Médicos insuficientes”. É o novo trabalho de
pesquisa, feito com muita competência, pelo Conselho
Federal de Medicina, dando conta da real situação da
presença de médicos brasileiros.
Ele próprio, que tem todo interesse em resolver
esse problema, o Conselho Federal de Medicina, divulga que, de fato, se há uma relação de quase dois
médicos no Brasil para cada mil habitantes, essa relação é muito diferente de acordo com a região. E dá
conta também de que os índices apresentados em
quase todos os Estados do Norte, Nordeste e Centro
Oeste são idênticos aos índices africanos.
Portanto, concordo com o representante do Conselho, Dr. Mário Scheffer, que coordenou esse trabalho,
que é necessário, sim, fazer uma ampla abordagem
sobre o tema, e não ter o entendimento de que uma
medida seria suficiente para resolver o problema da
falta de médicos no Brasil, que é um dos problemas
que vive a saúde pública brasileira.
E é aquilo que eu sempre questionei, Senadora
Ana Amélia. O estudo mostra que, apesar dessa média
e de haver uma má distribuição de médicos no Brasil,
aproximadamente somente a metade desses profissionais, Senador Davim, é que trabalha diretamente
para o sistema público de saúde. Aquilo que eu sempre dizia, sem base, porque estranhava muito o fato de
que esse dado não estava contido nessas pesquisas
muito importantes. E agora o próprio Conselho Federal de Medicina faz e constata que em torno de 50%
somente dos médicos existentes no Brasil atuam no
sistema público.
As razões são diversas: carreira de Estado, que é
importante que defendamos – e eu defendo um sólido
plano de cargos e salários para os médicos, para os
profissionais da área de saúde, defendo muito isso –,
e, além disso, é preciso discutir também qual o papel
dos profissionais que se formam em universidades
públicas, que são universidades custeadas pelo Poder Público, pelo povo brasileiro. Há projetos aqui que
determinam uma obrigatoriedade de trabalho de um
a dois anos nessas áreas desses médicos que se formam em universidades públicas. E há muitos outros
projetos, como o meu, que propõem a revalidação do
diploma de estudantes brasileiros que se formaram
fora ou de estrangeiros que queiram trabalhar no Brasil, diante de um novo critério. Não propus, jamais – e
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também não defendo –, o reconhecimento automático do diploma. O que proponho é a simplificação de
sistema, mas dentro de um rígido critério técnico que
deverá ser definido pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação.
Mas eu volto, Srª Presidente. Sei que o Senador
Davim falará sobre o tema, voltarei à tribuna também
para falar sobre esse tema muito importante.
Mas gostaria agora, Srª Presidente, de tecer alguns comentários acerca de alguns pronunciamentos
feitos neste plenário e de algumas matérias divulgadas
amplamente pela imprensa do País, dando conta da
chegada recente da blogueira cubana Yoani Sánchez.
E me espantou o tamanho dos espaços, na imprensa nacional, relativos a essa pessoa; e me espantou
mais ainda o fato de que estaria sendo denunciado um
possível complô, envolvendo o embaixador de Cuba,
envolvendo membros do Governo brasileiro e militantes do Partido dos Trabalhadores e do meu partido, o
PCdoB. Segundo matérias jornalísticas, teria havido
uma reunião na Embaixada de Cuba, em que essas
pessoas teriam participado, e o objetivo era divulgar
um dossiê para desqualificar a vinda dessa senhora
ao Brasil.
Primeiro, acho que vale a pena lembrar o seguinte: essa cidadã cubana chega ao Brasil com visto concedido pelo governo cubano, livremente. Essa cidadã
cubana que, de nossa parte, merece total respeito...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... já foi nomeada correspondente de vários
órgãos de imprensa internacional e, para isso, ela
recebe salário regular, sem que o governo cubano
confisque os seus recursos, confisque aquilo que ela
recebe do exterior.
Mas, diante disso tudo, vejo que um parlamentar
não apenas anunciou, mas parece que efetivamente
entrou com um requerimento convocando o Ministro
Patriota, o Ministro Gilberto Carvalho para se explicarem no plenário do Senado Federal a respeito disso.
O que é isso, Srª Presidenta? Eu não entendo!
Primeiro, conversas não estão proibidas para
ninguém, nem mesmo para membros da diplomacia
de qualquer país que seja. O que isso representa de
intromissão numa política interna do Brasil também
não vejo como. Criticar que ela teria sido recebida com
protesto no aeroporto é um direito que têm os jovens
do Brasil inteiro, que tem qualquer cidadão, qualquer
cidadã, não só brasileiro, mas do mundo inteiro, do
mundo inteiro, de protestar.
Então, não tem o que protestar. Aliás, o que ela
vem fazer no Brasil é protestar contra o regime do qual
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ela discorda. V. Exª tem algumas opiniões, eu tenho outras muitas vezes compatíveis, outras vezes não, e nos
respeitamos. Agora, convocar Ministro? Nossa! Nós temos que discutir, Srª Presidente, como é que nós vamos
votar o Orçamento. Isso é que nós precisamos discutir.
Eu poderia – e eu quero passar à Mesa da Casa –
fazer um discurso que não há tempo de fazer como um
todo. Mas eu falo aqui não só como parlamentar, mas
como presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba,
como alguém que tem ido com certa frequência àquele
país, alguém que vê de perto todo o sofrimento, todo
o trabalho, toda a dedicação daquela gente, daquele
povo para seguir construindo a sua própria Nação.
Aquela, sim, sem intromissão de qualquer outro país
imperialista. Quem conhece a história de Cuba sabe
o que era Cuba antes e o que é Cuba agora.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Com defeitos, certamente, com muitos defeitos,
mas não é mais considerado como o quintal norte-americano, onde os ianques iam se divertir à custa da
exploração, infelizmente, muitas vezes sexual de mulheres cubanas. Hoje, não. É um país diferente, e um país
que, desde que fez a sua revolução, que decretou a sua
independência, que optou por um outro caminho sofre
um condenável bloqueio econômico norte-americano.
E eu digo condenável com propriedade, porque quem
condena o bloqueio são as próprias Nações Unidas;
é o Conselho, a Assembleia das Nações Unidas que
frequentemente condena. Mas, raramente, raras são
as vezes que a gente vê alguma matéria sobre isso
na grande imprensa nacional.
Então, veja: tudo o que se tem divulgado sobre
essa Srª Yoani Sánchez está divulgado. Inclusive, a
maior fonte é pelo site WikiLeaks.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Concluo. (Fora do microfone.) WikiLeaks é
o site que publica, que fala das relações que ela tem
com outros países, com várias organizações, de onde
vêm os recursos. O dossiê que eu conheço é esse. Nenhum outro dossiê “tramado, às escuras, por membros
do Governo brasileiro e membros da Embaixada de
Cuba”! O que é isso, Srª Presidenta? Isso não existe.
Aliás, o WikiLeaks sofre um monte de processos,
porque divulga tudo, ou seja, liberdade para uns, mas
nem tanto, e para outros, não, dependendo de como
se aceita ou não a liberdade.
Então, neste momento, não quero nem fazer
comentário a respeito de requerimentos como esse
apresentado, que não tem o menor cabimento; não
há o menor cabimento apresentar requerimento com
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esse conteúdo, Srª Presidente. Não há nada significativo que justifique isso, a não ser prestar serviço a
alguém, que precisa ser dito, sim.
Então, quero prestar a minha solidariedade à
Embaixada, ao Embaixador de Cuba...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... e ao povo de Cuba, que vem fazendo as
suas reformas a seu ritmo, mas as reformas vêm sendo operadas. E, assim como nós não queremos que
nenhum país, que nenhum governante entre em situações internas brasileiras, também não fazemos isso
com outros países.
Aqui está ela no Brasil, como sempre quis, andando por todos os Estados, sendo bem recebida ou
recebida com protesto, mas aqui está ela, falando o
que bem entende e, repito, aqui está porque recebeu
concessão, visto do próprio Governo que ela critica, e
isso é muito importante.
Muito obrigada, Srª Presidenta.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sob protestos ativistas do
movimento social por conta da sua chegada ao Brasil,
a blogueira cubana Yoani Sánchez proferiu a seguinte frase: “Isto é a democracia”. Porém, muitas vozes
travestidas de defensoras da liberdade de expressão
ignoraram o enunciado. Pior: no intuito de desqualificar
as críticas legítimas as ações suspeitas de Sánchez,
passaram a acusar os governos brasileiro e cubano de
promoverem uma conspiração para tentar desqualificar,
por meio de um suposto dossiê, a blogueira cubana.
Chegaram ao cúmulo de anunciar que iriam apresentar nesta Casa requerimento convocando os ministros de Relações Exteriores, Antonio Patriota, e da
Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho,
“para que expliquem” a participação do governo na
distribuição do suposto dossiê.
Ora meus nobres pares! Não existe dossiê algum.
O que se exige são explicações para fatos de domínio
da comunidade internacional.
A pretexto de defensora dos direitos humanos e
da liberdade de expressão, a opositora cubana deveria explicar sua estreita ligação com os EUA, país que
mantém um bloqueio econômico criminosos contra o
povo cubano. E mais: para quem de fato ela trabalha?
Isso porque ela recebe recursos vultosos daqueles que
fomentam uma campanha incessante contra Cuba.
E não se trata de dossiê. São documentos confidenciais do governo dos EUA, publicados pelo Wikile-
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aks, que traz à tona essa relação. Diz um deles: “Yoani
Sánchez pode desempenhar um papel a longo prazo
em uma Cuba pós-Castro”.
Outro documento, dito secreto, já levado a publico
por blogs e sites de todo o Brasil e do exterior, não deixa
dúvida sobre essa relação. O antigo chefe da diplomacia norte-americana Michael Parmly, que se reunia com
frequência na residência da blogueira, manifestou o seguinte no telegrama publicado também pelo WikileaKs:
“Me incomodaria muito se as inúmeras conversas que
tive com Yoani Sánchez fossem publicadas. Ela poderia
pagar peias consequências por toda a vida”. Imaginem
que tipo de conversa poderia ter acontecido.
O conceituado site Operamundi traz mais elementos que colocam em dúvida os reais interesses
da opositora cubana. “Ela recebeu uma remuneração
de 250 mil euros, isto é, um montante equivalente a
mais de 20 anos de salário mínimo em um país como
a França, quinta potência mundial, e a 1.488 anos de
salário mínimo em Cuba”.
“A isso se soma o salário mensal de 6 mil dólares concedido pela Sociedade Interamericana
de Imprensa, que agrupa os grandes conglomerados midiáticos privados do continente, e
que decidiu nomeá-la a vice-presidente regional por Cuba de sua Comissão de Liberdade
de Imprensa e informação. O jornal espanhol
El País também decidiu nomeá-la correspondente em Havana, e lhe paga um bom salário”.
Portanto, é legítimo questionar os reais interesses
dessa opositora. Os fatos estão aí para o debate. Na
condição de presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, reafirmo nossa solidariedade a um país que
enfrenta o bloqueio criminoso e promove mudanças
importantes no campo econômico, político e social.
Não à toa, em 2011, a Anistia Internacional considerou Cuba o país do continente americano que melhor
respeita os direitos humanos.
Também nunca é demais lembrarmos os números
surpreendentes da Ilha: mortalidade infantil de 4,9%;
expectativa de vida de 77 anos; 85% dos cubanos
moram em casa própria e; 98% deles têm acesso à
energia elétrica, água potável e saneamento básico.
No campo educacional, de cada sete cubanos, um tem
curso superior. Numa lista de 174 países, Cuba possui
o maior número de médicos para cada 600 habitantes.
Ou seja, muito diferente daquele país que era
considerado um bordel dos EUA e que escreveu seu
nome da história mundial.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada!
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Regimentalmente, agora seria um orador inscrito; como, dos oradores inscritos, não há nenhum presente, convido a fazer uso da palavra, numa permuta
com o Senador Paulo Davim, que estava inscrito pela
Liderança do PV, o Senador Mário Couto, que falará
pela Liderança da oposição.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, quero agradecer
a atenção e o carinho do Senador Paulo Davim, em
ter-me permitido usar o horário, que, regimentalmente,
pertencia a ele – meus agradecimentos, Senador Paulo!
Hoje, Srª Presidenta, quando saí de Belém, por
volta das 5 horas da manhã, vinha pensando, no avião,
em fazer um discurso de agradecimento, porque fui
galgado, pela terceira vez, por ampla maioria, ou melhor, por unanimidade da Bancada de oposição, como
Líder da oposição.
Veja como é a vida: ao desembarcar no aeroporto Juscelino Kubitschek, recebi um telefonema dando
notícia de que tinha falecido um dos maiores nomes
da história do meu Estado, Almir Gabriel.
Eu, então, que militei por muito tempo ao seu
lado, que aprendi as lições da política com ele... Almir foi um homem que sempre me guiou no início da
minha carreira, sempre me orientou como fazer uma
política séria, descente, cheia da moralidade. Foi com
esse homem que passei parte de toda a minha vida.
Almir foi um dos mais honestos homens públicos
que conheci na minha vida. Quando o conheci, Almir
era pobre, e Almir nos deixa pobre!
Foi candidato a Vice-Presidente da República na
chapa de Mário Covas. Foi um dos maiores empreendedores da história do Pará. Foi governador, prefeito,
Senador.
Deixou os paraenses orgulhosos de serem paraenses. Almir Gabriel recebeu um Estado deprimido
e falido. Almir Gabriel deixou um Estado rico, ordeiro,
organizado e cheio de empreendimentos. Almir mudou
a história do Pará.
Almir deixa em todos nós que militamos com ele,
Presidenta, uma saudade profunda. Quem for, daqui
para frente, falar ou voltar a falar da história do Pará
vai ter de obrigatoriamente enaltecer o nome de Almir
Gabriel.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Seu
nome fica na história de um Estado que vinha, por
muitos anos, se arrastando no seu desenvolvimento,
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E com a chegada de Almir Gabriel ao poder, o
Pará soube se orgulhar de ouvir o seu hino, de ser um
Estado grande, de ser um Estado poderoso e hoje chora a perda deste homem que jamais será esquecido
por todos os paraenses.
Ficam aqui os meus registros nos Anais desta
Casa, da minha gratidão, da gratidão do povo paraense por este homem, homem que amava a sua terra...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
homem que dedicou a sua vida a sua terra.
O Pará, Srª Presidenta, está de luto.
Muito obrigado!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Mário Couto, a Mesa endossa a sua
manifestação em solidariedade ao falecimento do ex-Senador, ex-Governador Almir Gabriel e queria que
através do senhor apresentasse à família os nossos pêsames e pesar pela morte do ex-Senador Almir Gabriel.
Como não há oradores inscritos, seguindo o Regimento, convido o Senador Paulo Davim para falar
pela Liderança do Partido Verde.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que
abordo na tarde de hoje desta tribuna já foi abordado,
brilhantemente abordado ontem pelo Senador Vital
do Rêgo e, da mesma forma, pela Senadora Vanessa
Grazziotin sobre uma detalhada pesquisa demográfica médica publicada ontem pelo Conselho Federal
de Medicina, que mostra claramente a situação dos
médicos no Brasil, sobretudo no tocante a sua distribuição geográfica.
Houve e há uma discussão no âmbito governamental, mas também no âmbito parlamentar, sobre a
quantidade de médicos no Brasil, se falta médico no
Brasil ou se não falta médico no Brasil.
Há muitos meses, desta tribuna e até mesmo nas
comissões de que participamos, eu tenho defendido
a posição de que no Brasil não falta médico, até porque, de acordo com o que estabelece a Organização
Mundial de Saúde, deve haver um médico para cada
mil habitantes. E o Brasil tem aproximadamente 400
mil médicos, ou seja, dois médicos para cada mil habitantes. Portanto, nós estamos atendendo, e muito,
ao que determina a Organização Mundial de Saúde.
Mas o fato é que essa má distribuição traz problemas graves para a saúde pública do Brasil. Primeiro,
porque há uma concentração de mais de 60% de médicos do Brasil no Centro-Sul. A concentração para se
ter uma ideia, no Distrito Federal, é de mais de quatro
médicos por mil habitantes. No Rio de Janeiro, é de
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3,6 médicos por mil habitantes. Em São Paulo, é de 2,6
médicos por mil habitantes. Entretanto, no Nordeste, é
de 1,2 médico por mil habitantes. E, na Região Norte,
de um médico para mil habitantes. Então, está mais
do que comprovado numericamente que há uma má
distribuição desses médicos no Brasil.
Todos os anos entram no mercado seis a oito
mil médicos.
E o Brasil – eu chamo a atenção dos senhores –
é o segundo país em número de escolas médicas do
mundo. Nós temos 167 faculdades de Medicina. Nós
temos mais faculdades de Medicina do que a China.
Nós temos mais faculdade de Medicina do que os Estados Unidos, do que a França, do que o Canadá. Nós
só perdemos para a Índia.
Aí, eu digo o seguinte: se número de faculdade
de Medicina resolvesse o problema de saúde, nós teríamos seguramente uma saúde pública exemplar. Se
isso não ocorre, a solução não é por aí.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – E o Ministro da Educação tomou uma sábia medida: conter
a proliferação sem critério de faculdade de Medicina
no Brasil.
Agora, o Governo precisa tomar outras medidas,
por exemplo, estabelecer a carreira médica. Porque,
neste País, Senadora, há muitos anos tudo que é
prioritário se transforma rapidamente em carreira de
Estado. É assim com a magistratura, é assim com o
Ministério Público, é assim com a carreira tributária, é
assim com a carreira de delegado de polícia, com os
procuradores, enfim. Mas, infelizmente, a saúde ainda não conseguiu ser prioridade. Tenho confiança de
que um dia será.
Na hora em que tivermos uma carreira de Estado
para a saúde neste País, aí não vai faltar médico no
interior do Brasil, como não falta juiz de direito, como
não falta promotor, porque há uma perspectiva real de
avanço e de carreira. Não dá para o profissional médico
confiar na promessa de um prefeito que lhe oferece um
salário e que mês paga e mês não paga, mês paga e
mês não paga. Qual é a segurança jurídica que esse
profissional tem para levar sua família, para levar sua
esposa e seus filhos para os mais longínquos rincões
deste País?
E há de se pensar: um médico com estetoscópio,
uma caneta e um pedaço de papel, ele não faz saúde
pública, ele não faz milagre. Ele precisa de uma equipe
multidisciplinar e as condições mínimas para que ele
possa exercer com segurança sua atividade médica e
atender dignamente a população.
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Portanto, eu defendo a carreira de Estado. É a saída, a única saída, não existe outra saída. E outro ponto
que o Governo terá que tomar essa responsabilidade
para si é estabelecer o número de vagas nas residências de acordo com a necessidade das regiões. Ora, se
na Região Norte está faltando pediatras, então eu vou
aumentar o número de vagas na pediatria para aquela
região. Se na Região Nordeste está faltando ginecologistas e obstetras, que o Governo estimule um maior
número de vagas nessa especialidade nessa região.
Então, essa responsabilidade é intransferível do
Governo, da mesma forma que a carreira de Estado
vai acabar, de uma vez por todas, com esse disse me
disse: falta médico ou não? Não falta. O que falta é uma
política de interiorização que realmente resolva e seja
atrativa do ponto de vista de segurança e de qualidade
de condições de trabalho para o profissional médico.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Paulo Davim.
O senhor fala com autoridade, porque é um médico aplicado, intensivista, cardiologista no seu Estado, o Rio Grande do Norte. Essa matéria tem ocupado muito a nossa atenção na Comissão de Assuntos
Sociais e também esse é o debate nacional hoje. Mas
tomara que este problema de falta ou não de médicos
– V. Exª dá números – não acabe redundando em soluções simplistas que mais problemas trarão para os
pacientes do que soluções, enquanto não houver uma
definição clara dessas políticas.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho à tribuna para reiterar a
solicitação que fiz ontem com o objetivo de que sejam
votados hoje, durante o Expediente, os requerimentos
propondo a convocação de dois Ministros do Governo
Dilma Rousseff: o Ministro das Relações Exteriores,
Patriota, e o Ministro Gilberto Carvalho, para que se
posicionem sobre aquilo que consideramos uma afronta à soberania nacional.
A denúncia não foi da oposição; foi da imprensa
brasileira. O Embaixador de Cuba, Carlos Zamora,
reuniu-se em Brasília com militantes do PT, do PCdoB,
da CUT e de outras siglas existentes no nosso País
para arquitetar a divulgação nas redes sociais, apocrifamente, de um dossiê que procurava desqualificar a
escritora Yoani Sánchez, blogueira cubana que visita
o nosso País.
Ora, trata-se de uma interferência em assuntos
de política interna do Brasil.
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Em poucos dias, dois embaixadores credenciados
no nosso País rasgaram a Convenção de Viena, que
dispõe sobre normas que devem ser respeitadas por
aqueles que exercitam a atividade diplomática em qualquer país. Em um dos artigos, o art. 9º, prevê-se que o
Governo pode considerar persona non grata embaixadores que porventura afrontem a soberania nacional.
O Embaixador da Venezuela, há pouco tempo,
participou de uma atividade política, um encontro partidário de solidariedade aos “mensaleiros” que foram
condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma atitude da maior gravidade, porque se trata de interveniência em assuntos de política interna e uma afronta à
Suprema Corte do nosso País.
Isso não pode ser ignorado. Esse embaixador
não pode ser poupado. E o que nós constatamos foi o
silêncio do Governo brasileiro.
Agora, no final de semana, outra denúncia: um
dossiê elaborado.
Aliás, essa prática do dossiê é reiterada no Brasil.
Quem é que não se lembra do dossiê dos aloprados?
Quem é que não se lembra do dossiê na Casa Civil,
para sufocar a oposição com supostas denúncias que
envolveriam o governo anterior ao do Presidente Lula?
Quem não se lembra de um dossiê recente: eles contra
eles? Um dossiê elaborado por funcionários do Banco
do Brasil quando se discutia a designação de um novo
dirigente para a Previ, o cobiçado fundo de pensão do
Banco do Brasil? Portanto, a utilização do dossiê como
arma contra adversários tem sido uma rotina.
Agora, não sabemos: a matriz dos dossiês é Brasília ou é Havana? Porque há aí uma conexão explícita,
denunciada pela imprensa no último final de semana.
A blogueira tem sido recebida por manifestações
de protestos organizadas, pífias manifestações, mas
que nos autorizam a afirmar que seguem à risca a
estratégia urdida em Brasília, sob o comando do Embaixador de Cuba.
Isso exige um pronunciamento do Ministério de
Relações Exteriores do nosso País. Isso exige o pronunciamento do Ministro Gilberto Carvalho, já que o
seu assessor, alto funcionário credenciado no Palácio
do Planalto, esteve presente a essa reunião e recebeu
o dossiê que foi elaborado para desqualificar a escritora
cubana que combate o regime castrista. Sem entrar no
mérito, sem interferir na autonomia de Cuba.
O que importa agora dizer é que há uma escritora
de Cuba que está no Brasil e que tem de ser recebida
civilizadamente, democraticamente, para que possa
exercitar a liberdade de manifestar pensamento e opinião, liberdade indispensável no regime democrático,
com a garantia da liberdade de imprensa – no país de
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origem da escritora cubana, essa não é uma realidade;
no Brasil, é. Que se respeite, portanto.
Manifestações podem ocorrer. Se elas ocorressem
espontaneamente, sem a orientação diplomática, sem
a participação do embaixador aqui credenciado, com a
conexão que se estabeleceu com militantes do partido
do Governo no Brasil, não haveríamos de contestar. Estamos contestando e repudiando o modelo, o sistema,
a estratégia adotada de afronta à soberania do nosso
País, ilegalidade fragrante que não pode ser admitida.
A escritora cubana reagiu afirmando: “são gritos
contra argumentos, slogan contra ideais”. Ela se manifestou dessa forma por ter sido impedida em Feira de
Santana, na Bahia, de assistir ao filme sobre liberdade
de expressão em Cuba e Honduras. E ela se surpreendeu com um fato: ela constatou o mesmo material em
formas semelhantes, impresso da mesma forma, nas
mesmas cores e palavras, como se alguém “tivesse
distribuído a esses energéticos do grito”, como asseverou, “um dossiê para me desmoralizar”.
Ora, Sra Presidente, o que nós estamos, desta
tribuna, fazendo não é contestar qualquer forma de
manifestação. Eu admito que qualquer cidadão brasileiro tem o direito de se manifestar, protestando contra
alguém que visita o País. Mas aquele que está imbuído
de funções diplomáticas não tem o direito de orquestrar,
não apenas um monitoramento da visita da escritora
cubana, mas de monitorar e de orquestrar a espionagem às suas atividades no nosso País.
É por essa razão que nós estamos reiterando o
pedido para que, ainda hoje, a Mesa do Senado Federal coloque em deliberação os requerimentos que
protocolei nestes dias, convocando o Ministro Patriota
e o Ministro Gilberto Carvalho.
E estamos convidando os embaixadores para
que se pronunciem junto à Comissão de Relações
Exteriores do Senado Federal, tanto o Embaixador da
Venezuela, quanto o Embaixador de Cuba. Ambos, do
nosso ponto de vista, rasgaram a Convenção de Viena,
afrontaram a nossa soberania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias – que falou como orador
inscrito –, eu queria lhe dizer que ainda continua escuso aquele expatriamento dos atletas cubanos, que
não se explicaram ainda.
O Senador falou agora sobre essa jovem, que
vem aqui também, com declarações democráticas,
dizer que entende que um país democrático é assim
mesmo. Pena que tenham impedido de fazê-la apresentar o vídeo e o documentário lá em Salvador. É
lamentável, mas faz parte do processo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sra
Presidente, apenas uma frase para concluir: o que se
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viu em Feira de Santana foi a anarquia contra a democracia, foi o tumulto contra a liberdade de expressão.
A SRª PRESIDENTE( Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner, em
permuta com o Senador Jorge Viana.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente Ana Amélia, caros colegas,
o setor do agronegócio brasileiro exibe, ano após ano,
sua pujança e grandiosidade, alavancando o desenvolvimento do Brasil e gerando empregos e renda.
Por falar nisso, a Senadora Kátia Abreu expôs, em um
belo artigo publicado no último sábado, na Folha de
S.Paulo, um amplo panorama do setor e sua importância para o País.
Tomo a liberdade de reproduzir aqui alguns dos
relevantes dados ali contidos. O agronegócio responde, há anos, pelos sucessivos superávits da balança
comercial brasileira e também por 30% dos empregos
formais do País.
Nosso superávit anual nas exportações é de
US$79,4 bilhões; o superávit final do País é de US$19,4
bilhões, o que significa que o agro financia os US$60
bilhões de déficit dos outros setores no Brasil.
Informa ainda o artigo que o agro brasileiro é hoje
modelo em todo o mundo. Estudo sobre produtividade
agrícola em 156 países, publicado pelo Ministério da
Agricultura dos Estados Unidos, constata que o crescimento desse setor entre nós foi, na década de 2000,
de 4,04%, enquanto a taxa mundial no mesmo período foi apenas de 1,84%. Quer dizer, nesse tempo, de
2000 até agora, a nossa produtividade foi mais do que
o dobro em relação a 156 países.
Esses números exclamam, de forma indiscutível,
a grandiosidade do setor e seu papel estratégico na
economia nacional. Contudo, apesar de todo o vigor,
o agronegócio brasileiro ainda tem vulnerabilidades
consideráveis, que não podem ser toleradas em um
país que pretende exercer plenamente seu potencial
protagonismo no cenário global.
A mesma Senadora Kátia Abreu, Presidente da
CNA, que parabenizo pela clareza, colocou com propriedade, em outro artigo intitulado “Arquitetura do
Atraso”, um dos nossos grandes gargalos: as carências na infraestrutura brasileira.
Temos insistido nesse tema constantemente, cientes de sua vital importância para o desenvolvimento
brasileiro, não apenas do agronegócio, mas de toda a
economia nacional.
Não há como alcançar competitividade global
sem uma estrutura decente que inclua ferrovias, portos, rodovias e aeroportos. Cito um exemplo básico do
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atraso decorrente da ausência quase absoluta de uma
rede ferroviária integradora. A Região Sul do País, com
destaque para o oeste de Santa Catarina, concentra
boa parte da produção nacional de aves e suínos.
Essa indústria tem alta demanda de grãos, como
o milho, produzido em abundância na Região Centro-Oeste. Na ausência de uma linha férrea que una essas
regiões e que permita uma conexão intermodal com os
portos no litoral, os produtores ficam obrigados a despender volumosos recursos, além de precioso tempo,
para que esse transporte seja feito por via rodoviária.
Resultado: os custos de produção ficam extremamente elevados, perdemos competitividade e corremos
o sério risco de inviabilizar a atividade, principalmente
para os pequenos produtores.
No ano passado, produtores de aves e, principalmente, de suínos enfrentaram uma das mais sérias
crises do setor. Milhares de produtores estiveram aqui
em Brasília – eu recordo ainda aqui, na Petrônio Portella, sob a Presidência, inclusive, da Senadora Ana
Amélia –, buscando socorro do Governo Federal, na
forma de aquisição de milho com custos subsidiados,
refinanciamento de dívidas e novas linhas de crédito.
Pauta justa, merecedora do nosso total apoio, e que,
inclusive, encontrou resposta nos esforços do Ministério da Agricultura.
Temporariamente, a situação está amainada. É
imperativo, contudo, buscar soluções de longo prazo,
e nem todos exigem, necessariamente, investimentos
bilionários. Defendo, entre outras – e disse, naquela
época aqui, no Petrônio Portella, no ano passado, em
uma concentração de milhares de produtores com os
organizadores do setor produtivo nacional –, e tenho
dito que precisamos ter o controle de produção para
o setor, que pode trazer uma considerável proteção,
especialmente aos pequenos produtores, aqueles que
são os mais castigados nos momentos de crise.
É preciso se organizar para isso, porque a lei da
oferta e da demanda é implacável: se há excesso de
produtos, o preço cai. Para evitar que uma superprodução derrube anos de esforços de produtores, é preciso
controlar a entrada no mercado de novos players, muitos deles aventureiros em busca de crédito subsidiado.
Essa é uma grande diferença, porque temos que separar o joio do trigo e direcionar nossos esforços aos
produtores que, dia após dia, labutam para cultivar os
alimentos que chegam à mesa do Brasil e do mundo.
Então se não tivermos o controle de produção
não tem jeito. Então as associações, as organizações
dos diversos setores da produção nacional, quer na
suinocultura, quer na avicultura, quer no setor de frutas
– das maçãs – que também tem passado por crises,
quer de outros setores precisamos saber ter o contro-
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le de produção e aí ver a demanda disso. Em função
da demanda a gente pode mais ou menos ver se tem
que motivar a criação ou aumentar a produção e assim por diante. E para quê? Se há demanda para mais
produção a gente primeiro tem que ver os que estão
radicados no meio desse setor para evitar que aventureiros venham, busquem crédito subsidiados do governo federal, de bancos oficiais e, dali dois, três anos,
novamente venha a crise. Aí os que mais sofrem são
os pequenos que estão há anos lutando nesse setor
com pequenas famílias e ficam a merce disso, e os outros aventureiros entraram no negócio, ficam devendo
e a crise está formada. Então tem que ter o controle
Senadora Ana Amélia, o controle de produção, e tem
que ter um conselho junto ao Ministério da Agricultura;
e se houver demanda, bancos oficiais para financiar
com custo subsidados, fomentar produção – quer de
suinocultura, avicultura, de maçãs ou coisa que o valha
–, para autorizar isso tem que passar por um conselho, tem que ter uma espécie de agência de controle
também, como tem para ceder canais de televisão,
de rádio; uma agência para autorizar a instalação de
postos e distribuição de combustível. Quer dizer, nós
temos que ter algo que venha também a controlar. E
o pessoal que está ligado no meio, nas famílias que
estão no setor podem aumentar a produção – autoriza e financia – se faltar mais e ninguém quiser, então
chama os terceiros que querem entrar no mercado.
Aí tudo bem! Com recursos subsidiados. Senão nós
vamos viver essa mesma novela que participamos,
eu lembro bem, no ano passado, V. Exª ainda presidiu Senadora Ana Amélia, aqui no Petrônio Portella,
no Senado Federal, o Brasil inteiro, as associações e
representantes de produtores numa crise danada não
sabendo o que fazer, estava aí um drama danado.����
Temos que ter o controle da produção. Temos que nos
organizar. Esse pessoal tem que se organizar e ter
uma comissão junto ao Ministério da Agricultura, e aí
junto com o Governo Federal, com os bancos oficiais,
para poder controlar isso.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Vou finalizando, Senador.
Com essa luta, nós poderemos melhorar o Brasil
nessas condições, podendo fazer com que ele seja, na
verdade, o celeiro do mundo, e temos condições para
isso. Se conseguirmos ampliar nossa infraestrutura,
logística e adotar políticas eficientes para o campo,
com controle de produção, incentivo à pesquisa e à
inovação, além de redução da carga tributária, aí, citando mais uma vez a Senadora Kátia Abreu: “abram
alas para o agro”.
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São essas as nossas reflexões, nobre Presidente, caros colegas.
Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner.
Hoje, fui a primeira oradora inscrita e abordei o
mesmo tema, dizendo que eu esperava que o som
da bateria da Escola de Samba Vila Isabel – que foi
a campeoníssima deste ano, abordando a riqueza do
campo – fosse ouvido pelo Governo, para exatamente criar as condições de facilitação e melhorar a logística, porque hoje, como disse bem V. Exa, há esse
problema da suinocultura, da crise, que foi aguda no
ano passado, para que ela não volte, através da organização da produção. E aí o Governo tem uma grande
responsabilidade.
O Ministro Mendes Ribeiro Filho, meu conterrâneo,
Deputado Federal do seu partido, tem feito um esforço
enorme para assegurar a garantia para os produtores,
a proteção aos produtores; mas nem sempre, porque
dentro do Governo existem setores entre os quais precisa haver uma compatibilização: entre a área econômico-financeira e o setor de produção. É preciso que
se entendam melhor, em benefício dessa agricultura.
Cumprimento o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Fora do microfone.) – Eu que agradeço. Fico feliz de
ouvir V. Exa em relação a isso. E aí continua, em plena
Quaresma, o setor “abrindo alas do agro” no Brasil.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner.
Os demais oradores inscritos aqui na nossa lista...
Convido, como oradora inscrita, a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu caro
companheiro da Bahia, Deputado José Rocha, que
nos visita nesta Casa, eu queria registrar, antes do
meu pronunciamento, que o juiz da Comarca de Monte Santo, Luís Roberto Cappio, negou o pedido das
famílias paulistas e determinou que as cinco crianças
adotadas irregularmente, em Monte Santo, fossem devolvidas à sua família e ainda determinou uma multa de
36 mil para os advogados dessas famílias. Finalmente, uma questão que caracteriza o tráfico de crianças
para fins de adoção do nordeste para o sul tem uma
solução efetiva.
Mas eu queria, Srª Presidente, porque não tive
oportunidade de estar aqui na semana passada, registrar que cumpri, na sexta-feira da semana passada, o
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doloroso dever de comparecer ao funeral de um grande
e querido amigo, o ex-Ministro da Justiça Fernando Lyra.
Fernando sofria havia vinte anos de uma insuficiência cardíaca congestiva grave e, nos últimos dias,
respirava com a ajuda de aparelhos, acometido por uma
infecção sistêmica, insuficiência renal aguda, e morreu
de falência múltipla de órgãos, na última quinta-feira,
dia 14 de fevereiro, com 74 anos.
Destacado líder da luta contra a ditadura, Lyra
integrou o grupo dos autênticos do MDB, único partido
consentido a fazer oposição à ditadura dos militares.
Perfilou entre os grandes nomes da resistência democrática, tais como Lysâneas Maciel, Alencar Furtado e
Francisco Pinto, da Bahia.
Certa vez, analisando aquele período da nossa
História, Fernando afirmou:
Quando conquistei meu primeiro mandato,
havia uma ditadura no País, que tinha pretensão de parecer uma democracia e criou um
partido do oposição. Entrei nele e, apesar de
todas as dificuldades, da ameaça que pesava
sobre nossas cabeças, da cassação de mandatos, de prisões, torturas e assassinatos de
Parlamentares, o MDB se transformou em um
importante espaço da luta democrática. Hoje,
com a democracia instalada, os momentos
gloriosos tornam-se raros.
Fernando Lyra nasceu em 1938, em Recife, Pernambuco. Antes de entrar para a vida política, formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, em Caruaru, naquele Estado. Seu primeiro mandato popular foi o de
Deputado Estadual, pelo MDB, entre 1967 e 1971. Por
28 anos, exerceu o mandato de Deputado Federal, na
Câmara dos Deputados. Foi Vice-Líder do MDB, nos
anos 70 e 80; Líder do bloco PSB/ PMN entre 1995 e
1996; ���������������������������������������������
e líder do PSB entre 1995 e 1997. Na Mesa Diretora daquela Casa, ocupou os cargos de 1º Secretário, de 83 a 84, e 2º vice-Presidente, de 1993 a 1994.
Grande articulador e excelente orador. Na Constituinte, foi um destacado membro da Comissão de
Sistematização, da Subcomissão do Poder Executivo
e da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, entre 1987 e 1991. Por sua atuação
no Congresso, recebeu a Medalha Mérito Legislativo,
na Câmara dos Deputados, em 1985. Foi nesse período que tive oportunidade de conviver, de forma muito
próxima, com Márcia, sua esposa, e com Fernando.
Durante a Constituinte, o voo que saía de Recife
para Brasília, naquele tempo, obrigatoriamente parava
em Salvador, onde a turma de constituintes da Bahia
entrava e se encontrava com os constituintes de Pernambuco.
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Com Fernando e Cristina Tavares fiz muita articulação, mobilização e criamos uma grande amizade.
Com Cristina, no período de convocação extraordinária do Congresso, realizado pelo então Presidente
Fernando Collor, tive inclusive a possibilidade de conviver, dividindo apartamento com ela e com a Deputada Federal constituinte Anna Maria Rattes. E com
Fernando tive a oportunidade, além dessa convivência
rica que o processo constituinte nos proporcionou, no
período de recesso parlamentar, quando permaneci
aqui em Brasília, para fazer a minha mudança, convivi
permanentemente com a família de Fernando. Aliás,
fui apresentada ao então Senador Cristovam Buarque
justamente por Fernando Lyra, que é seu conterrâneo, pernambucano. Naquela oportunidade, conheci
os pernambucanos professores da UnB, dentre eles
o Senador Cristovam Buarque.
Fernando se destacou muito, além daquele período, por sua coragem, por sua capacidade política,
sua capacidade de articulação, no grande momento
da chamada transição democrática, quando foi um dos
principais articuladores da campanha de Tancredo a
Presidente da República. Um momento difícil, um momento em que tínhamos perdido a luta pelas Diretas
Já, e muitos companheiros que integravam aquela luta
consideraram que chegou a haver um movimento só
Diretas Já, nada mais, não vamos ao colégio eleitoral.
Nesse caminho
Nesse caminho, por exemplo, migrou a companheira Cristina Tavares. Para aqueles que acreditavam
que não dava para passar pelo processo da eleição
indireta no Congresso e ter a eleição de Tancredo.
Fernando enfrentou esse debate no MDB, no
PMDB. Enfrentou esse debate na sociedade. Anunciou um caminho que ele chamava da conciliação, com
grande repercussão e grande oposição nossa, inclusive a minha e do grupo a que pertencia no PMDB, mas
com grande capacidade de articulação que era a sua
característica principal, na sua atuação política, além
da sua grande coragem, Fernando Lyra conseguiu
a vitória da articulação de viabilizar Tancredo como
candidato ao colégio eleitoral e, finalmente, de vencer
aquela eleição.
Com a morte de Tancredo, o vice-presidente
José Sarney assumiu o cargo. E nomeou Lyra como
seu ministro da Justiça, cargo que ocupou entre março
de 1985 e fevereiro de 1986. Determinado a consolidar o processo democrático, montou uma equipe de
alto nível, integrada por acadêmicos e advogados de
renome, como o nosso colega Cristovam Buarque e
também José Paulo Cavalcanti Filho, Marcelo Cerqueira e Sigmaringa Seixas, equipando intelectualmente
o Ministério para o enfrentamento de superar a legis-

842

04448 Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lação autoritária herdada do regime militar, o que foi
chamado à época de “entulho autoritário”.
Em 1989, integrando o PDT, foi candidato a vice-presidente na chapa de Leonel Brizola. Em 1990,
reelegeu-se para a Câmara dos Deputados. Seu último
cargo público foi o de presidente da Fundação Joaquim
Nabuco, de 2003 a 2011, ligada ao Ministério da Educação, fundaçao que tem a sua sede em Pernambuco.
Em 2006, com seu dom de grande habilidade
e respeitado líder político, articulou a campanha e a
vitória de Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes,
para governador de Pernambuco. Seu irmão, João Lyra
Neto, foi eleito vice-governador. Sobre esse momento
histórico, afirmou com seus olhos sempre postos no
futuro: “No Governo Eduardo Campos, Pernambuco
mudou, venceu barreiras históricas, descortinou uma
nova perspectiva de futuro”.
Esse foi Fernando Lyra! Inquieto, amigo, solidário, corajoso...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
V. Exª permite um aparte? Permite, Senadora Lídice
da Mata?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pois não.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu só queria, muito rapidamente – não podia deixar
passar este momento –, me associar ao pronunciamento de V. Exª. Em 1983, quando vim para cá, como
Deputado Federal, comecei a conhecer a história de
Fernando Lyra, tudo que V. Exª relata. Eu inclusive
frequentava a UnB e Cristovam era reitor; o Professor
Fernando Lyra participava. Aí a luta pelas das diretas,
de Dante de Oliveira, que também já se foi, e aquele
drama, com a Cristina Tavares, de não ir para o colégio, porque era indireto. Mas vamos. Aí Fernando Lyra
insistiu: nós vamos ter que fechar o nariz, mas vamos
ter que atravessar esse lamaçal, passar isso aí para
buscar caminhos melhores. Essa luta toda. Por isso,
quero me associar, cumprimentar Fernando Lyra, que
era um articulador, nós, catarinenses. Sei que Luiz Henrique não está neste momento aqui, mas também era
grande amigo de Fernando Lyra. Nós queremos nos
associar, nós, catarinenses, àquela história, àquele
tempo, nesse pronunciamento em homenagem a esse
grande homem público.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigado, Senador.
Fernando Lyra, além de pernambucano – sem
dúvida alguma, muito dedicado à sua terra – foi esse
grande brasileiro, lutador pela democracia; foi também
um cidadão de Brasília. Os 28 anos que ele aqui permaneceu como deputado federal fizeram dele uma
pessoa pública e popular na cidade de Brasília. Eu
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conheci Brasília com Fernando e com Márcia me levando a todos os lugares. E Fernando era também uma
personagem política de grande bom humor, capaz de
fazer com que todas as situações de dificuldade fossem
transformadas numa situação em que fosse possível
rirmos das nossas dificuldades.
Portanto, eu quero deixar a minha saudade aqui
registrada.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Senadora...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – E,
para finalizar, vou permitir o aparte ao Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Senadora Lídice, eu queria me associar também ao
seu pronunciamento e dizer que, como conterrâneo
de Fernando Lyra e seu amigo, eu quero dar um testemunho da importância que Fernando teve para a
vida brasileira, da dimensão da sua figura, da sua figura humana, inclusive, e do vazio que ele nos deixa
com essa perda. Mas, ao mesmo tempo, esse legado
extraordinário do exemplo que foi a vida de Fernando,
de alguém que fez a política com o sentido superior,
até missionário da atividade política, quando hoje nós
assistimos, infelizmente, tantos e tantos episódios que
maculam a imagem da classe política. Saber que você
tem exemplos como o de Fernando Lyra,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
...que passou e que cumpriu extraordinariamente bem
o seu papel na vida pública. E, se me permita, ante de
terminar, destacar um traço muito peculiar a Fernando:
ele soube aliar a condição de duro combatente do regime autoritário, integrando, à época, a famosa bancada
dos autênticos do PMDB, mas não foi apenas alguém
que fez o enfrentamento, mas teve também a capacidade de ser um extraordinário articulador, que teve
um papel na construção da chamada Nova República.
Portanto, soube atuar no combate e, ao mesmo tempo,
foi capaz também de ajudar a construir a nova ordem
com a sua capacidade de articulação e a sua extraordinária habilidade política. Congratulo-me com V.Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
Senador Pedro Taques, se a Presidência permitir.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Apenas
para me associar ao discurso de V.Exª, em homenagem a este grande brasileiro.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Dentre
todas as ações desse grande pernambucano, eu po-
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deria citar outra que, para mim, é de suma importância:
foi o Ministro da Justiça que acabou com a censura.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Exatamente.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Acabou
com a censura. Algo que é sinônimo de democracia.
Um brasileiro que não abria mão dos seus princípios.
Parabéns pela fala de V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
Senador Pedro Simon. Não.
Muito obrigada por sua paciência.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senadora Lídice da Mata, a Mesa também se
associa, porque o Senador Jarbas Vasconcelos abriu
a sessão de hoje, também, reverenciando a memória desse grande brasileiro. Um líder político, um dos
autênticos do PMDB, que representou muito bem o
Nordeste, na Câmara Federal, como Ministro da Justiça – destacado muito bem pelo Senador Armando
Monteiro, pelo Senador Pedro Taques e, também, pela
homenagem que o Senador Cristovam Buarque propôs
com a missa na Igreja Dom Bosco, aqui em Brasília.
Cumprimento V. Exª pela manifestação.
Convido para fazer o uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Pedro Simon, do PMDB do RS.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Minha querida conterrânea – V. Exa. fica muito bem
na Presidência do Senado, já disse isso várias vezes
–, eu me sinto na obrigação de vir aqui falar sobre o
Fernando Lyra.
Eu vivi todos esses fatos, convivi com toda essa
situação, e vi por dentro aquele crescimento da oposição, aquele MDB, considerado uma posição ridícula,
que não tinha vez e não tinha futuro, aquele nosso congresso, realizado no Rio Grande do Sul, convocando
o MDB de todo o Brasil, onde nós achávamos que o
MDB tinha que ter uma linha. Está certo que o MDB era
o partido das oposições. Não era hora de fixar “mais à
esquerda”, “mais à direita”. Tinha que ser democrata,
digno e oposição ao governo...
Uns queriam a democracia, outros queriam a
subversão, outros queriam a guerrilha, outros queriam
a guerra civil, outros queriam a luta armada, outros
queriam a renúncia coletiva, outros queriam a dissolução dos partidos. Cada grupo queria alguma coisa e
aquilo formava um conjunto geral, que era uma geleia
geral, e o partido não andava, não se movimentava.
Foi nessa reunião que nós demos uma linha para
o partido: o MDB é o partido da democracia e da resistência que busca derrotar a ditadura militar. Agora,
nós buscamos derrotar a ditadura militar com quatro
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bandeiras principais e primordiais: primeiro, as Diretas
Já; segundo, o fim da tortura; terceiro, anistia; quarto,
a liberdade de imprensa.
Estas eram as quatro primeiras bandeiras. E
quando nós falávamos em Diretas Já nós estávamos
falando na luta democrática. Não falávamos em guerra
civil, não falávamos em luta armada, e tivemos grandes discussões nesse sentido. Eu sofri muito lá no Rio
Grande do Sul porque o Brizola defendia a guerrilha.
E a nossa explicação era muito simples: o Brasil não
era Cuba. O mundo estava empolgado com a vitória
de Cuba. Mas Cuba era descer a montanha e tomar
conta da capital, Havana, e estava resolvido. É o que
aconteceu. Agora, o Brasil era um continente que o
mundo inteiro, principalmente os americanos, há muito
tempo gostariam de ver rachado em dois, ou em três:
Brasil do Norte, Brasil do Sul.
O livro do ex-Embaixador que estava aqui na
época em que derrubaram o Jango, Lincoln Gordon,
ele diz lá, com todas as letras, que os Estados Unidos estavam com a IV Frota aqui no nosso litoral, esperando a resistência de Jango, a luta armada, para
interferir. E foi uma surpresa para ele e irritação para
alguns que isso não tenha acontecido, porque teriam
resolvido esse problema há muito tempo.
Mas, eu dizia que o MDB começou a crescer e o
movimento das Diretas Já empolgou o Brasil. E a emenda Dante de Oliveira empolgou o Brasil. Um movimento de muita competência, onde a Arena entrou numa
quase, eu diria, anarquia interna: o Maluf se apresentando como candidato, e o malufismo, naquela época
já existia, e ele já era processado por vários casos;
outro que é um homem a quem se fez grande injustiça,
e hoje está provado, mas à época tinha má fama é o
meu conterrâneo de Caxias, o coronel Andreazza, que
é um nome que tinha feito estradas e mais estradas,
a Transamazônica, então era de um bom prestígio; e
o outro era o Vice-Presidente da República, que tinha
simpatias gerais e credibilidade. Falam até num acordo.
A Senhora vai-me dar um tempinho a mais, não
é Presidente? Presidente, a Senhora vai-me dar um
tempinho a mais, para eu fazer essa exposição e contar o caso?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Obrigado.
Então, nessa questão, a luta foi feita, e o MDB,
nesse seu crescimento, entrou na campanha. O célebre acordo entre Tancredo e o Vice-Presidente da
República é conhecido, o Acordo de Minas – se passasse a emenda das Diretas Já, o Tancredo não seria
candidato, seria o Dr. Ulysses; se o Aureliano fosse
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candidato do Colégio Eleitoral, o Tancredo não renunciaria o governo de Minas. E a Convenção deu o que,
no início, ninguém esperava.
(Soa a campanhia.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Ganhou o Maluf. E, com a vitória do Maluf, foi aquele
impacto, o MDB não sabia o que fazer. O Dr. Ulysses
sentou, na sede do MDB, no andar térreo, na sala, e
as pessoas entravam lá, viam-no, parecia um Buda
sentado, de cabeça baixa, horas sem se movimentar,
sem falar e sem dizer nada. Foi, nesse momento, que
o Fernando Lyra, Deputado dos mais extraordinários,
dos mais brilhantes, dos mais competentes, que esteve, lá no início do MDB, com Jarbas Vanconcelos e
tantos outros, criando grupo autêntico, que foi o início
de toda a resistência do Brasil contra o regime militar;
o grupo se reuniu, quando parecia impossível, lá estava ele. E, quando se viu, no jornal, sem mais, nem
menos, ele estava almoçando com Tancredo Neves.
Até houve aquela célebre questão entre o Tancredo e o Arraes, quando se desentenderam, e o
Tancredo disse uma frase infeliz: “O meu MDB não é
o MDB do Arraes!”.
Mas, na verdade, não era mesmo! Cá entre nós,
era diferente.
E a gente abria o jornal e aparecia a fotografia do
nosso querido Deputado, almoçando com o Tancredo
e lançando-o candidato à Presidência da República
no Colégio Eleitoral.
Foi um impacto, uma confusão, uma discussão!
Ninguém entendia mais nada, porque ele não consultou ninguém. Isso foi praticamente algo que ele manteve em sigilo. Aí, ele passou a organizar o trabalho,
e o trabalho foi muito competente! Aí, já acho que é o
lado do nosso Deputado, estava malícia do Tancredo.
Ele foi falar com o Tancredo para lançarem a
candidatura do Tancredo. E Tancredo não deixou. Pediu para ele falar com o Richa, governador do Paraná.
Ele era do PDC, o Partido Democrata Cristão, antes
de ir para o MDB. E o Governo de São Paulo, Montoro,
também era do PDC antes de entrar no MDB.
Então, o Alencar e o Tancredo convenceram o
Richa, e o Richa foi falar com o Montoro. A rigor, se
era para ter um candidato no Colégio Eleitoral, o governador de São Paulo era mais candidato do que o
governador de Minas Gerais. Era o Estado mais importante. A bancada do MDB de São Paulo era muito
maior do que a bancada de Minas Gerais.
Então, o Tancredo tinha uma biografia no MDB
– e mesmo antes do MDB – longa e importante. E o
Montoro, o candidato quase natural a Presidente nas
indiretas, na sua grandeza, no seu gesto de humildade,
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concordou e aceitou entregar a candidatura de Presidente para o Tancredo.
E aí, sim, Montoro, Richa e o nosso deputado
pernambucano Fernando Lyra coordenaram primeiro
os governadores do MDB.
E lá estavam eles, de Goiás, do Amazonas, do
Pará, enfim os sete governadores do PMDB se uniram
em torno do Tancredo e o Brizola também, Governador do Rio. Os governadores da ARENA do Nordeste,
que com a queda da candidatura do Vice-Presidente
(Aureliano Chaves) não apoiaram o Maluf e fizeram a
dissidência em favor do Tancredo.
Essa obra de arquitetura, essa obra impressionante de jogo de xadrez, é claro que teve Tancredo e
Cia, mas o Fernando Lyra esteve na frente. Esse foi
o seu grande trabalho, e é um pouco grupo autêntico,
é um pouco nós do PMDB, eu inclusive, que no início
dizia que jamais iria para o Colégio Eleitoral, ninguém
me enviaria para o Colégio Eleitoral se eu passei a
vida inteira dizendo que o Colégio Eleitoral era um
instrumento da ditadura, como é que agora nós íamos
entrar no Colégio Eleitoral?.
Pois as coisas foram acontecendo, foram crescendo e os jovens aceitaram. E na rua os jovens apoiaram o Colégio Eleitoral. Eles estavam todos com o Dr.
Ulysses Guimarães nas “Diretas já”, mas o próprio Dr.
Ulysses teve a grandeza de entender e de compreender o momento. Ele foi o coordenador na campanha
do Tancredo, quando viu que o nome dele não tinha
chance. Os militares jamais aceitariam Ulysses como
candidato a Presidência, pelas qualidades do Dr. Ulysses, pelo radicalismo duro que o Dr. Ulysses usou em
toda a sua caminhada contra a ditadura.
Pois esse jovem deputado Fernando Lyra foi o
autor desse trabalho. Realmente, foi o grande responsável pela unificação desse trabalho, que depois se
aprofundou e deu certo. Então, foi escolhido por Tancredo Ministro da Justiça.
Morto Tancredo, Sarney confirmou Lyra no ministério.
E somos obrigados a reconhecer: Sarney teve
uma atitude digna e responsável naquele momento.
Mas não era um homem da confiança do povo, da oposição. Era o Presidente da Arena. Era um homem que
tinha defendido a extinção do MDB e da Arena. Era um
homem que estava do outro lado. Não tinha as condições de ele liderar um movimento contra a ditadura.
Por isso o Ministério do Tancredo ficou como o
Ministério do Sarney. E por isso o Sarney conservou
com muita competência o Fernando Lyra como seu
Ministro da Justiça. E o Fernando Lyra, com o apoio
de todos nós, executou, num primeiro momento, todo
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o trabalho da luta das Diretas Já, daquilo que a gente
defendia.
Há pessoas que se perguntam se, caso o Dr.
Tancredo tivesse sido eleito, ele teria convocado a
Constituinte logo no início ou se teria esperado para
o terceiro ou para o quarto ano. Há pessoas que se
perguntam se Tancredo, na sua malícia política, teria
reconhecido o Partido Comunista logo no início do seu
governo ou teria deixado para o final do seu governo.
Mas, na verdade, o fim da tortura, o fim da censura à imprensa, a convocação da Constituinte e as
Diretas Já foram feitos. E iniciaram no Ministério da
Justiça, com o Ministro Fernando Lyra e como chefe
de gabinete...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
competente, digno, homem de grande capacidade e
hoje Senador Cristovam, que foi, nessa caminhada, o
braço direito de Fernando Lyra, um homem das leis,
um professor, um intelectual, que teve um grande papel.
É interessante. É digna de um livro, e alguém deve
fazer esse livro, devia ser o Cristovam, essa história
na vida magnífica do nosso personagem.
Vi, pela televisão, o discurso do Cristovam, e
o discurso do Cristovam ontem me emocionou, pela
beleza e pela análise que ele faz da personalidade do
Fernando Lyra. Realmente, ele sabia ouvir. Realmente,
metade das pessoas que a gente conhecia dava entre
seus melhores amigos o Fernando Lyra. Realmente,
quando você tinha um problema ou qualquer complicação, o primeiro telefonema que você recebia era do
Fernando Lyra. E ele tinha uma malícia absolutamente
competente e, talvez, das pessoas daquela época, na
bipolarização Tancredo e Ulysses, quem mais sabia fazer a conversa de um com o outro era o Fernando Lyra.
Belíssimo papel prestado à nossa causa. Um jovem brilhante e extraordinário. Aliás, ali em Pernambuco, ele e o Jarbas Vasconcelos, o Arraes e Marcos
Freire com dignidade e respeito esteve conosco nessa
caminhada, o Marcos Maciel. Diga-se de passagem,
o Marcos Maciel ou Nelson Marchezan, que eram os
dois que Tancredo queria para Vice-Presidente. Os dois
não aceitaram, porque os dois haviam sido eleitos pelo
Partido Democrático Social e, nessas condições, pela
legislação, se mudassem de partido – porque, para
ser candidato a Vice, tinha que entrar no MDB, porque o candidato do Tancredo era do PMDB – perdiam
o mandato. Então, o candidato foi o Sarney porque o
Sarney tinha sido eleito senador pela antiga Arena,
partido que já estava desfeito, já estava extinto. Então,
ele não perderia caso migrasse para outro.
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Trago meu abraço muito sincero à memória de
Fernando Lyra. Eu tinha muito mais a falar, mas já tenho que agradecer a gentileza de V. Exª. Por enquanto, fico por aqui.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Obrigada, Senador Pedro Simon, pela homenagem
bonita que faz à memória do ex-Ministro Fernando Lyra,
seu colega no primeiro ano de mandato, escolhidos por
Tancredo para serem Ministros, o senhor no Ministério
da Agricultura e Fernando Lyra no Ministério da Justiça.
O próximo orador inscrito é o Senador Fernando Collor, a quem convido para fazer uso da palavra.
(Pausa.)
Senador Fernando Collor, o senhor está inscrito.
Consulto se V. Exª fará uso da palavra, porque, pela
relação...
Os próximos oradores, Senador Cícero Lucena
e Senador Valdir Raupp...
Reconheço que há uma reunião da Mesa do
Senado se realizando neste momento para tratar da
agenda e também da questão das votações cruciais
que nós temos, como, por exemplo, o Orçamento-Geral
da União. Pelo que sei, aguarda-se uma manifestação
formal do Supremo Tribunal Federal a respeito de se
é possível ou não votar alguma matéria como o Orçamento da União antes do exame dos vetos e que há
uma manifestação também do Supremo a respeito da
votação da urgência dada na questão dos vetos sobre
os royalties do petróleo.
Então, por isso a concentração das Lideranças
e da Mesa Diretora da Casa com a Câmara Federal
tratando dessa agenda. Então, há muitos oradores
inscritos, nós temos hoje sessão deliberativa, Ordem
do Dia, e penso que, não havendo mais oradores para
a sessão, como é deliberativa, podemos suspender
temporariamente a sessão até que os demais oradores retornem para, havendo Ordem do Dia, fazer os
procedimentos necessários. É a recomendação.
Está suspensa, portanto, a sessão desta tarde.
(A sessão é suspensa às 15 horas e 59 minutos e reaberta às 16 horas e 8 minutos, sob
a Presidência da Srª Senadora Ana Amélia.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está reaberta a sessão, com a presença dos
oradores inscritos.
Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles. V.
Exa está inscrito pela Liderança do Partido Progressista.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Wellington Dias, pela Liderança do PT.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Wellington Dias, pela Liderança do
Partido dos Trabalhadores.
Como o último orador, antes da interrupção, foi
um orador inscrito, eu convido para fazer uso da palavra o Senador Francisco Dornelles, pela Liderança do
PP. Em seguida, o Senador João Capiberibe.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os dados relacionados com
o comércio exterior de 2012 e dos primeiros meses de
2013 mostram uma situação que deve ser examinada
com muito carinho e com muito cuidado.
O superávit da balança comercial, em 2012, foi
inferior a US$20 bilhões e, nos primeiros meses do
ano, já se encontra em um déficit de US$5 bilhões.
Esse déficit da balança comercial, nos primeiros
meses do ano, é um sinal perigoso, porque o superávit comercial sempre foi utilizado para cobrir o déficit
da conta de serviços, e, no ano passado, já houve um
déficit da conta de serviços de US$40 bilhões, sem
falar no déficit na conta de rendas. De modo que nós
não podemos ter um déficit em conta corrente que
não seja coberto pelos investimentos diretos e pelas
contas financeiras.
Com a queda da taxa de juros, o investimento
financeiro pode se reduzir e o investimento direto tem
que ser estimulado.
De modo que eu chamaria a atenção do Governo
para priorizar uma política de investimentos que possa realmente trazer o investimento direto do exterior
e aumentar o investimento interno, incrementando as
exportações. E qual é a dificuldade? É o custo Brasil, é a burocracia, é uma carga tributária totalmente distorcida, que realmente dificulta que empresas
brasileiras tenham o seu custo reduzido e ganhem o
mercado externo.
O Governo Federal insistiu, durante algum tempo,
em proteger a empresa brasileira através da redução
do IPI e da Cofins. A redução desses impostos, além
de incidir nas contas dos Estados e dos Municípios,
também beneficia o importado, de modo que o benefício que se dá à indústria brasileira também se dá à
indústria que exporta para o Brasil.
Hoje, o Governo Federal tomou o caminho da
desoneração da folha.
Eu quero dizer, Srª Presidente, que considero
esse um caminho correto. A desoneração da folha não
tem nenhum reflexo sobre as finanças dos Estados e
dos Municípios, não beneficia o produto importado e
reduz bastante o custo da empresa brasileira.
De modo que para nós contarmos com investimento direto no Brasil, para que nós possamos melhorar a
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produtividade da empresa brasileira, é importante que
o Governo raciocine em reduzir a burocracia, reduzir
o custo da empresa brasileira e diminuir cargas distorcidas que existem hoje sobre a produção e sobre o
investimento, porque esse é o caminho que nós temos
para enfrentar um ano que pode trazer dificuldades nas
nossas contas externas.
Srª Presidente, muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Francisco Dornelles
pela referência a esse tema, que é realmente relevante.
Temos agora o desafio da medida provisória sobre os portos, que é também um tema para destravar
os setores.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
João Capiberibe, do PSB do Amapá.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, subo à tribuna
esta tarde para fazer um registro que considero de
grande importância.
A revista Carta Capital desta semana traz uma
matéria intitulada “As contas públicas aos olhos de
todos”, que fala exatamente da Lei Complementar nº
131, a Lei da Transparência, que tornou obrigatória,
a partir de 2010, a exposição de todas as contas públicas e de todos os entes públicos do Legislativo, do
Executivo e do Judiciário em tempo real, na Internet.
A lei havia estabelecido prazos para que os entes
públicos cumprissem as suas determinações. O Governo Federal e os Estados tinham um ano, e a esse
ano deu-se início em 26 de maio de 2010. As prefeituras com mais de 100 mil habitantes tinham o prazo
de dois anos e as prefeituras menores, de 50 mil habitantes para baixo, estarão incluídas a partir do dia
26 de maio deste ano.
Então, mais de quatro mil prefeituras serão obrigadas a expor suas contas, suas receitas e suas despesas
detalhadas na Internet; colocá-las, como diz a matéria,
diante dos olhos do contribuinte, até porque o Estado
brasileiro, o Poder Público brasileiro tem uma noção
de proprietário desse dinheiro. Esse dinheiro pertence
a todos nós. A carga tributária nos mostra isso. E cada
vez mais o cidadão, a cidadã compreende que o Estado é mantido pela sua contribuição. É necessário que
todos tenham essa compreensão, todos os gestores
públicos tenham a compreensão de que esse dinheiro não lhes pertence; esse dinheiro pertence a todos.
Eu faço questão de pedir que se registre nos
Anais desta Casa a matéria do repórter Rodrigo Martins, que faz uma história da evolução da transparên-
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cia no nosso País. É verdade que, no Brasil, até bem
poucos anos atrás os orçamentos públicos eram caixas
pretas, eram fechados, não se tinha acesso. Para se
obter uma informação, muitas das vezes era necessário
recorrer à Justiça. Agora imaginem: eu sou o dono do
dinheiro, mas para saber em que esse dinheiro está
sendo aplicado eu era obrigado a recorrer à Justiça com
mandado de segurança, com ação judicial para que
o Estado, sejam os governos estaduais, seja a União
Federal nos informassem em que está sendo gasto.
Hoje os gastos todos, inclusive aqui do Senado,
inclusive os nossos gastos como Senadores estão disponíveis. Eu tenho recebido muitas perguntas, muitos
questionamentos nas redes sociais sobre se é possível
acompanhar os gastos do Senado. Eu afirmo que sim.
Nós podemos chegar ao detalhe de todos os gastos
aqui do Senado. Podemos até não concordar com esses
gastos, mas hoje a sociedade pode acompanhá-los.
Nós demos um salto importante na revelação de
como é gasto o dinheiro do contribuinte. Isso é fundamental para a democracia. Agora, o passo decisivo
mesmo para que nós possamos exercer de fato uma
participação democrática é o controle social desses
orçamentos. É necessário que o cidadão se interesse por aquilo que lhe pertence. E eu estou apostando
muito que a partir do dia 26 de maio, quando quatro
mil, quase cinco mil prefeituras serão obrigadas – as
pequenas prefeituras, as prefeituras dos Municípios
menores que trabalham com orçamento menor, um
orçamento mais compreensível para o cidadão...
Quando a gente fala no orçamento da União,
que é um orçamento de bilhões, quando se fala dos
orçamentos públicos dos Estados também, que são
elevados, quando se fala do orçamento do Senado
– o orçamento do Senado é R$ 3,5 bilhões... Aliás, o
orçamento do Senado da República é maior do que o
orçamento do meu Estado, maior do que o orçamento
do Estado do Amapá.
Agora, a preocupação em tornar esses orçamentos transparentes, em apresentar a maneira como
se gasta esse dinheiro, é fundamental. Eu acho que
o Brasil se democratiza na medida em que revela a
todos em que são gastos os seus recursos. Mas os
passos seguintes... Essa é uma grande preocupação.
Nós temos hoje meios de comunicação fantásticos, nós temos as redes sociais, mas ainda não conseguimos despertar o interesse dos jovens, principalmente os jovens, em acompanhar, por exemplo, os
gastos de suas universidades.
Eu tenho feito pesquisas em várias universidades
brasileiras para saber exatamente... Claro, tenho algumas curiosidades. Por exemplo, o volume de recursos
disponíveis para a manutenção dessas universidades é
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realmente baixo. São poucos os recursos de manutenção. As universidades têm dificuldade de manutenção.
Quase todo o orçamento das universidades é gasto
com pessoal. No entanto, a gente tem que atentar para
a forma como estão sendo gastos os orçamentos de
manutenção. E isso os estudantes poderiam exercer,
fazer laboratórios.
No ano passado, participei, no dia 26 de maio,
de uma cerimônia sobre a Lei Complementar no 131,
a Lei da Transparência, na UnB. Estava repleto de estudantes, e sugeri a eles que fizessem um laboratório para fazer o acompanhamento dos gastos de sua
própria universidade. Se todos nós fizermos isso, os
servidores públicos municipais, estaduais, federais,
aqui no Senado, mesmo, se nós acompanharmos os
nossos gastos aqui, é evidente que a Mesa, os gestores, os diretores da Casa terão um cuidado maior
na aplicação desses recursos. Portanto, demos um
passo importante.
Depois da Lei Complementar no 131, da Lei da
Transparência, nós tivemos a promulgação da Lei de
Acesso à Informação, que obriga o Estado a dar informação a qualquer cidadão, sem que o cidadão precise
explicar para que quer essa informação. E veja, juntando as duas leis...
E aqui eu quero dar um caminho a ser seguido,
porque nós sabemos que existem entes públicos que
resistem ferozmente à transparência. Eu estou vivendo essa experiência no meu Estado, até porque, como
autor da Lei Complementar no 131, eu tenho que tratar
de dar o bom exemplo no meu Estado.
Aliando a Lei Complementar nº 131 à Lei de Acesso à Informação, é possível pedir a informação e exigir,
através de ação ou de denúncia no Ministério Público
ou até de denúncia pública nos meios de comunicação,
que os entes cumpram a lei. Nós ainda temos alguns
casos, no Amapá, em que não há cumprimento da lei:
o caso da Assembleia Legislativa, o caso do Tribunal
de Contas. Pasmem: o Tribunal de Contas não cumpre
aquilo que a lei determina.
Eu sei que uma lei não se incorpora de uma forma
muito fácil e rápida no consciente popular, mas essa
Lei da Transparência é fundamental. E é fundamental
que os meios de comunicação ajudem a despertar o
interesse da sociedade e manter o rigoroso controle
desses gastos.
Nas minhas pesquisas, por exemplo, eu fiz um
levantamento da Secretaria de Finanças da Prefeitura
de São Paulo...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
...e comparei os salários. A Prefeitura de São Paulo foi
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a primeira no País a publicar a folha de pagamento dos
seus servidores e – pasmem – um fiscal de tributos de
São Paulo ganha duas vezes mais do que um assessor do Presidente do país mais rico do mundo, que é
o Presidente Obama. Um assessor direto do Presidente Obama ganha R$30 mil por mês, e o ganho de um
fiscal de tributo da Prefeitura de São Paulo varia entre
R$40 mil e R$50 mil. A diferença é que o servente lá
dos Estados Unidos ganha de US$5 mil a US$ 6 mil.
A diferença entre quem ganha menos e quem ganha
mais não passa de cinco vezes. Na Prefeitura de São
Paulo – eu fui olhar –, o fiscal de tributos ganha entre R$40 mil e R$50 mil e a pessoa que trabalha lá,
o contínuo, o servente ganha R$740,00. Então, essa
diferença salarial...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– ...praticada pelo Estado brasileiro é a cara da desigualdade no nosso País.
Portanto, fica aqui o meu apelo. Agradeço à revista Carta Capital. Peço aos meios de comunicação
que estimulem o uso dos portais de transparência e,
sobretudo, as denúncias para a quem de direito – a
lei já prevê isso –, para que todos neste País cumpram rigorosamente a lei e que possamos exercer o
controle social.
Srª Presidente, muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
AS CONTAS PÚBLICAS AOS OLHOS DE TODOS
Transparência: a partir de maio, toda cidade terá de
expor as finanças na internet
Quase 5 mil municípios com menos de 50 mil habitantes devem se adequar à lei, já válida para prefeituras
maiores, os estados e a União.
Por Rodrigo Martins
Macapá tinha pouco mais de 170 mil habitantes
quando o então prefeito João Capiberibe decidiu expor
as contas do município em um quadro-negro afixado
em frente à prefeitura, em 1990. Naquela isolada localidade, cortada pela linha do Equador e banhada
pelas águas do Amazonas, os computadores ainda
eram novidade e a internet, um sonho. Daí o improviso
na prestação de contas, com as despesas e receitas
atualizadas a giz. Não tardou para a notícia correr a
cidade e ganhar destaque na mídia. Perseguido pela
ditadura, o ex-militante da Ação Libertadora Nacional
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viveu quase dez anos no exílio. De volta ao Brasil, após
a anistia, aquela era a sua primeira experiência como
gestor público eleito. Usou o mote da transparência
para imprimir uma marca ao seu governo.
“A época, muitos aplaudiram a iniciativa, mas
também havia certa desconfiança da população”, relembra o hoje senador de 67 anos, eleito pelo PSB do
Amapá. “Muitos achavam que os dados eram manipu
lados e a precária forma de divulgação reforçava as
suspeitas. Mas aquele foi o primeiro Portal da Transparência do País”, orgulha-se o parlamentar, autor da
Lei Complementar 131/2009, que estabeleceu prazos
para a União, estados e municípios abrirem todas as
suas contas na internet. Uma forma de permitir à população o controle social das finanças públicas.
Em decorrência da chamada “Lei da Transparência”, a partir de 27 de maio, todos os 5.570 municípios brasileiros deverão expor suas contas na web.
Até então, somente as prefeituras com mais de 50 mil
habitantes estavam obrigadas a fazê-lo. Na prática,
quase 90% das cidades, onde vive perto de 36% da
população brasileira, deverão se adequar à exigência.
“A prefeitura que não cumprir a determinação pode ter
os repasses da União suspensos. Os gestores também podem responder a processos por improbidade
administrativa”, diz Capiberibe. A lei já vale para os
municípios maiores, mas só agora deve efetivamente
cumprir sua função, prevê o senador. “É muito mais fácil
a população acompanhar as contas de uma pequena
cidade do que as de uma grande metrópole.”
Passados quatro anos do prazo dado aos pequenos municípios, muitos governantes ainda enumeram
dificuldades para colocar o portal no ar. É o caso da
prefeitura de Guaramiranga, no interior do Ceará, que
fornece algumas informações em seu site, mas não todos os dados determinados pela Lei da Transparência,
como a execução orçamentária. Mesmo em seu segun
do mandato, o prefeito Luiz Viana justificou ao Diário
do Nordeste que está no início de uma nova gestão,
e procurou a Associação de Prefeitos do Ceará e o
Tribunal de Contas para assessorá-lo na empreitada.
Poderá contar ainda com o suporte da Controladoria-Geral da União, que anunciou, em janeiro, a intenção de realizar encontros para auxiliar os prefeitos
a cumprir tanto a Lei da Transparência quanto a Lei de
Acesso à Informação, em vigor desde maio de 2012,
mas amplamente desrespeitada. Essa última permite
à população solicitar qualquer tipo de informação pública, de plantões médicos a contratos públicos, sem
a necessidade de justificar o pedido.
“Para as prefeituras é mais complicado responder às demandas pontuais de cidadãos do que disponibilizar por conta própria as informações em seu site,
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por isso vale a pena reunir o máximo de dados nesses
portais”, diz Douglas Caetano, diretor da Consultoria
em Administração Municipal (Conam), empresa que
assessora mais de 130 prefeituras e órgãos municipais
pelo País. De acordo com o executivo, o custo para desenvolver o site é baixo e a Conam oferece soluções
que variam de 800 a 7 mil reais por mês. “As vezes,
um gestor pede para omitir algum dado ou pergunta
se é realmente necessário colocar todas aquelas infor
mações. Tentamos convencê-los a dar o máximo de
transparência, até para melhorar a imagem do governo.
Se fizer a lição de casa, o prefeito poderá dizer: “Não
tenho nada a esconder, está tudo no site”.”
“Os políticos adoram a transparência, mas no
governo dos seus adversários. O maior desafio, hoje,
é assegurar a qualidade das informações que as prefeituras colocam em seus sites”, afirma o economista
Gil Castello Branco, fundador da ONG Contas Abertas. A entidade criou o índice de Transparência, um
ranking dos melhores e piores portais mantidos pelos
governos estaduais, de acordo com 105 critérios. Em
2012, a nota média foi 5,74, ante 4,88 da primeira edição, realizada em 2010. Apesar da tímida evolução, a
nota é considerada baixa. “Alguns sites não detalham
os gastos ou o valor unitário de cada produto comprado. Outros não atualizam o site com frequência. E
mesmo em portais de bom conteúdo, como o de São
Paulo (nota 9,29), há informações escondidas ou com
linguagem inacessível para leigos.”
A ONG avaliou ainda a qualidade dos portais de
124 municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes. A situação encontrada foi ainda mais preocupante. Cerca de 70% das cidades optaram por terceirizar
para a iniciativa privada a tarefa de manter o site. Entre
essas prefeituras, a nota média foi de 4,17, ante 3,45
das demais. “Apesar do desempenho um pouco me
lhor dos sites desenvolvidos por empresas, a qualidade deles é muito ruim. Por isso, recomendamos que o
governo paulista auxilie os municípios nessa tarefa.”
Uma avaliação semelhante foi feita pelo Ministério
Público da Bahia em 43 cidades do estado. As notas
praticamente dobraram de 2011 para 2012, mas ainda
assim causam preocupação. Entre as prefeituras com
população entre 50 mil e 100 mil moradores, a média
ficou em 2,08 no ano passado.
Graças aos portais de transparência, diversas
irregularidades puderam ser identificadas e corrigidas
pelo poder público. Ao revelar os nomes de beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, foi possível verificar
que centenas deles não tinham direito de receber os
recursos. Vários espertalhões eram funcionários públicos que tiveram seus salários expostos na internet.
Em 2008, as denúncias relacionadas ao uso indevido
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de cartões corporativos do governo federal levaram à
demissão da então ministrada Igualdade Racial Matilde Ribeiro. Ela se enrolou ao tentar explicar despesas
de viagem que somavam 160 mil reais, entre elas um
gasto de 461 reais em um free shop, expostas no site
do governo.
O criador da lei alerta que muitos órgãos públicos ainda mantêm suas contas numa caixa-preta. “Em
dezembro, encaminhei uma representação à Procuradoria-Geral do Estado porque a Assembleia Legislativa do Amapá se recusa a divulgar todos os dados
e tampouco responde às solicitações de informações
que encaminhei com base na Lei de Acesso à Informação”, diz Capiberibe. Em abril de 2012, o Ministério
Público havia ingressado com uma ação para obrigar
a Casa a divulgar, em tempo real, o detalhamento dos
atos administrativos e das despesas pagas em seu
Portal da Transparência. “Se a sociedade não estiver
atenta e denunciar, com o tempo a lei pode virar letra
morta”, alerta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador João Capiberibe. Esse tema
realmente é relevante. Temos que nos comprometer
cada vez mais com ele.
Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança
do PT, o Senador Wellington Dias.
O próximo orador inscrito é o Senador Eduardo
Suplicy, seguido do Senado Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Parlamentares e os que nos acompanham pelo
Brasil, de modo especial os do Nordeste e do Piauí.
Como é bom chegar aqui, Srª Presidente, neste plenário e poder dar uma boa notícia. Falta muito
pouco para o Brasil acabar de vez com a extrema pobreza. Hoje, a Presidente Dilma Rousseff anunciou a
complementação do programa Bolsa Família, que vai
beneficiar 2,5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Os
últimos brasileiros que, mesmo recebendo o benefício
do programa Bolsa Família, não conseguiam sair da
condição de extrema pobreza em que viviam. No meu
Estado, o Piauí, 70 mil pessoas ainda constavam do
cadastro único e ainda viviam numa situação de extrema pobreza.
Hoje, demos mais um passo para erradicar de
vez a pobreza em nosso País. E é com uma satisfação enorme, difícil de descrever, que comemoro aqui
essa medida. De pensar que em 2003, o Brasil era um
País recordista em desigualdade social, 40 milhões de
brasileiros aproximadamente viviam abaixo da linha da
pobreza, ou seja, não tinham o mínimo para a sobrevivência. De forma resumida, não tinham o que comer.
Não era uma questão de ter pouco dinheiro para vi-
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ver, era muito mais que isso. Era não ter recursos para
manter o mínimo de sua sobrevivência, um pai, uma
mãe não poder atender a sua família.
Há 2 anos, o quadro da extrema pobreza no
Brasil já estava diferente. Repito, lá de 2003, de modo
articulado, planejado, criando uma rede tecnológica
capaz de garantir as condições de um programa que
chega a todo o Brasil, aos rincões, com uma transferência de renda direta aos cidadãos e, mais do que
isso, com um conjunto de outros aspectos relacionados à pobreza, como educação, saúde, qualificação
profissional, dentre outros. .
Há 2 anos o quadro da extrema pobreza, portanto, já estava diferente. O programa de transferência de renda, o Bolsa Família, implantado durante o
Governo do Presidente Lula, já tinha dado dignidade
e condições de vida para milhões de brasileiros. Mas
o desafio ainda era grande: 22 milhões de brasileiros
permaneciam convivendo com a miséria.
Com o lançamento do programa Brasil Sem Miséria, pela Presidenta Dilma Rousseff, em 2011, o desafio maior era mudar esse quadro. Vejam que, quando
tomou posse, a Presidenta fez questão de explicitar um
dos principais compromissos de campanha: “País rico
é país sem miséria”. País rico, portanto, e é um conceito, não é um país que tem o Produto Interno Bruto mais elevado. Não é o País que tem as condições
econômicas mais favoráveis. País rico é o que não tem
pobreza, e isso é algo que marca na forma de olhar o
desenvolvimento e as prioridades para o mundo.
Para isso, foi criada uma estratégia diferente: a
busca ativa. Foram mobilizados milhares de agentes
sociais, que saíram em busca das pessoas que não estavam cadastradas nos programas de transferência de
renda do Governo. Com isso, o Brasil pôde comemorar
uma queda nos índices de pobreza. Hoje mesmo, tanto
a Presidenta Dilma como a Ministra Tereza Campelo
destacavam a importância do papel dos Municípios,
através dos prefeitos, das suas equipes independentemente de partidos, dos governadores de todos os
Estados e Distrito Federal da mesma forma e dos movimentos sociais nesse trabalho especial.
Com o lançamento do programa Brasil Carinhoso, de uma só vez, 16 milhões de pessoas deixaram
para trás a pobreza extrema. Mês que vem, quando
esses 2,5 milhões de beneficiários do Bolsa Família
passarem a receber a complementação do benefício,
22 milhões de brasileiros terão superado a situação de
miséria no Brasil, nos dois últimos anos. Um recorde
que podemos comemorar, porque o Brasil está virando
a página da exclusão. Para isso, o Governo vai investir R$928 milhões por ano, completando R$4 bilhões
por ano que chegam aos que mais precisam no nosso
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País. Aliás, pelos dados técnicos apresentados, Senadora Ana Amélia, com repercussão em outras classes
sociais, pela forma como é distribuído, de modo muito
espalhado, esse recurso.
Com a medida anunciada hoje pela Presidenta,
não existirá mais, no Bolsa Família, nenhuma família
com renda mensal per capita inferior a R$70 por pessoa. Este é o valor adotado como referência no Plano
Brasil sem Miséria e representa o primeiro passo para
que essas famílias possam superar a situação de extrema pobreza, que envolve outras variáveis além da
renda, nós sabemos. Uma familia, por exemplo, com
cinco pessoas – marido, mulher, três filhos – passa a
ter uma renda mínima de R$350, apenas pela forma da
transferência de renda, mas que poderão, a partir do
mês de março, viver com um pouco mais de dignidade.
Finalmente, o país campeão em desigualdade
está menos desigual: nos últimos dez anos, a renda
dos 20% mais ricos do Brasil cresceu 0,7% ao ano;
a dos 20% mais pobres cresceu 5,1% a cada ano, a
cada doze meses.
Parabenizo daqui a Presidente Dilma e todos
os que fazem parte desse plano e os 18 ministérios
que trabalham de forma coordenada em torno do
plano Brasil sem Miséria. São eles os responsáveis
por ações importantes, como a inclusão de 267 mil
pessoas matriculadas em mais de 400 tipos de cursos técnicos; mais de 22 milhões de atendimentos
em programa de produção, inclusive para pessoas
pobres no campo, levando água, luz, assistência
técnica; a implantação de 240 mil cisternas no semiárido nordestino, inclusive no meu Estado do Piauí;
a adesão ao ensino integral de escolas que atendem
alunos beneficiários do programa; mais de 2 milhões
que se inscrevem agora no Pronatec; a construção
de creches, postos, unidades básicas de saúde em
regiões diferentes do nosso País.
Enfim, o que eu quero aqui é dar um depoimento pessoal, como alguém que vivenciou uma situação
de pobreza na própria família, acerca da importância
dessas ações. Somente quem conhece essa realidade
no Brasil pode compreender o que estamos comemorando aqui. É algo que, realmente, marca o Brasil na
política pública e social dentro do mundo.
Dou como lido um importante artigo, de um colega também do movimento sindical bancário, hoje
Deputado Federal Ricardo Berzoini: “Um Brasil sem
miséria é possível, sim”. E eu o transcrevo aqui, junto
com o meu pronunciamento.
Srª Presidente, eram essas as colocações.
E não poderia encerrar, sem dizer que isso é
apenas o início. Nós temos ainda muito chão para andar. Aliás, não são todos que saíram da miséria extre-
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ma com o programa. Estimamos em cerca de 700 mil
aqueles que ainda temos de localizar. Faço daqui um
apelo para que, em cada Município do Brasil, possamos alcançar esse último desafio.
Muito obrigado.
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SENADOR WELLINGTON DIAS EM SEU
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(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Wellington Dias, que
falou pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de pedir
a palavra para uma breve comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Comunicação inadiável. V. Exª está inscrito
como último na sessão de hoje, é o terceiro. Como
havia uma vaga ainda, V. Exª está inscrito para uma
comunicação inadiável.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Srª Presidente.
Também para pedir a V. Exª que possa me inscrever pela Liderança do Governo, para fazer uso da
palavra.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª, Senador Eduardo Braga, está inscrito
pela Liderança do PMDB.
Convido para fazer uso da palavra, como Senador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, querida Senadora Ana Amélia, jornalista amante da liberdade de imprensa e de expressão, eu gostaria, primeiro, de saudar o meu querido
Líder, Senador Wellington Dias, pelo pronunciamento
que fez, relembrando o que se passou hoje no Palácio do Planalto quando a Ministra Tereza Campello e
a Presidenta Dilma Rousseff falaram como o Brasil
vai caminhar firmemente para, efetivamente, realizar
o objetivo maior da Presidenta de extinguir a miséria
e a pobreza extrema em nosso País.
Eu quero, nestes próximos dias, voltar a esse tema
para ressaltar a importância desse esforço extraordinário do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, que
dá passos adicionais àqueles que o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva deu, em especial com o avanço
do Programa Bolsa Família, do Brasil Carinhoso e da
Busca Ativa.
Todos nós, seres humanos, no Brasil, somos
responsáveis, conforme a Presidenta Dilma ressaltou,
por encontrar e descobrir onde estão aquelas pessoas
que ainda vivem em condições de miséria, para que,
efetivamente, venham a se inscrever em um programa como o Bolsa Família. Assim, é responsabilidade
de cada um de nós, seja na Grande São Paulo, na
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Grande Rio de Janeiro, seja no interior do Acre, da
Amazônia, do Rio Grande do Sul, em toda e qualquer
parte do Brasil.
Eu gostaria aqui de transmitir uma palavra àquelas
pessoas que, inclusive agora, neste instante, estão se
mobilizando para hoje, às 19h30, ali em Feira de Santana, no interior da Bahia, não distante de Salvador,
realizar protestos, muitas vezes de natureza ofensiva,
à blogueira Yoani Sánchez.
Eu gostaria de transmitir a essas pessoas que
no blog Generación Y, da Srª Yoani Sánchez, o que
se encontra são palavras nunca ofensivas; são palavras que descrevem o cotidiano da vida de Cuba e
que, estranhamente, encontram dificuldade de serem
melhor divulgadas no próprio país de Yoani Sánchez
por razões que envolvem a qualidade de seus textos.
As crônicas sobre o cotidiano da vida de Cuba
são hoje divulgadas em muitos países do mundo e
pelo blog Generación Y, que é traduzido para mais de
17 idiomas, em razão do interesse pela qualidade dos
textos de Yoani Sánchez.
Mas eu quero aqui lembrar de algumas observações que me impressionaram em discursos do comandante e Presidente Fidel Castro nos anos 60, quando,
num discurso vibrante, tão aplaudido pelo povo em Havana, dizia coisas, tais como: “El imperialismo tiene el
miedo. El miedo! Y nada más que el miedo.”.
Ora, eu fico pensando em todos aqueles que ontem não queriam a Srª Yoani Sánchez. Eu os convidei
para sentar e dialogar, e, finalmente, consegui que se
acalmassem um pouco e ouvissem as palavras de Yoani Sánchez, para, depois, então, formular perguntas.
E ela as respondeu, mas, volta e meia, o tipo de ação
daquelas pessoas eram por palavras de ofensa, inclusive a mim, como se eu fosse um traidor.
Eu quero dizer que jamais serei um traidor com
respeito às ideias que defendo. Desde que ingressei
na vida pública, desde que fiquei persuadido, aos 21
anos, quando fui visitar os países socialistas da Europa
Oriental, bem como os países ocidentais da Europa,
do Mercado Comum Europeu, e vi como acontecia ali
na União Soviética, na Tchecoslováquia, na Polônia,
na Iugoslávia, na Bulgária, na Hungria – países que
visitei – e também na Alemanha Oriental, e, sobretudo,
quando testemunhei o que era o Muro de Berlim, eu,
aos 21 anos, disse para mim mesmo: ”Sim, o socialismo tem muitas qualidades”.
E é importante caminharmos na direção da construção de uma sociedade mais civilizada, mais humana
e mais justa, com as características do que expressava Karl Marx quando disse que, numa sociedade mais
amadurecida – depois de ele ter escrito o Manifesto
Comunista, com Friedrich Engels, depois de ter escrito
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os volumes de O Capital, ele escreveu Crítica do Programa de Gotha, em 1875 – os seres humanos vão
se portar de tal maneira a poderem escrever, como
lema da sua sociedade, “ de cada um de acordo com
a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas
necessidades”. E eu acredito nisso, até porque isso é
tão semelhante ao que está na Bíblia sagrada. A palavra mais citada no Antigo Testamento, na Bíblia sagrada, é tzedakah. Está no Deuteronômio, em Davi, nos
Provérbios, no livro do Êxodos. A palavra tzedakah foi
531 vezes citada no Antigo Testamento. Em hebraico
significa justiça na sociedade, justiça social, o maior
anseio do povo judeu, como também do povo palestino.
Também está nas parábolas de Jesus. Falava Jesus que o senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada na primeira, na segunda,
até a última hora do dia. E como cada um contratou o
que ambos consideravam justo. Ao terminar a jornada,
começou a fazer os pagamentos pelo último que ali
chegou. Quando pagou o primeiro, esse lhe perguntou:
mas o senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do que ele?
Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo, e que
o último que aqui chegou também deve ter o direito a
obter o necessário...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
para a sobrevivência de sua família.
Eu não falei ainda 20 minutos a que tenho direito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – (Fora do microfone.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Perdão, mas me dê um tempinho mais.
Quero aqui transmitir, prezada Presidente Ana
Amélia, que as palavras de Marx também estão colocadas tão bem por São Paulo na Segunda Epístola
aos Coríntios, quando disse que devemos seguir o
exemplo de Jesus, que sendo tão poderoso resolveu
se solidarizar, viver junto aos pobres, conforme está
escrito, para que houvesse justiça e igualdade. Todo
aquele que teve uma safra abundante não tenha demais. Todo aquele que teve uma safra pequena não
tenha de menos. Essas coisas são comuns em Karl
Marx, Jesus Cristo e em tantos filósofos e economistas
que, tal como eu, defendem uma renda básica incondicional em cada país deste Planeta.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas quero dizer a esses rapazes e moças que protestaram tão veementemente, mas de maneira ofensiva,
tentando impedir a palavra de Yoani Sánchez, que eles
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não compreenderam e elas não compreenderam que
a vinda de Yoani Sánchez, com a nova lei de imigração cubana, que permitiu que ela finalmente viesse ao
Brasil, pode ser um sinal fantástico para o Presidente
Barack Obama finalmente acabar com o embargo, o
bloqueio. Aquelas pessoas protestando queriam dizer
a Yoani Sánchez como se ela fosse favorável. Ao contrário, ela esclareceu ali, ontem, que ela, sim, é crítica
e propõe ao governo dos Estados Unidos acabar com
o embargo. A vinda dela ao Brasil pode ser um sinal
muito positivo de que isso venha acontecer.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Assim, como também que o Presidente Barack Obama
venha a dar os passos para acabar com a prisão de
Guantánamo, dar anistia aos cinco prisioneiros cubanos, personagens do livro de Fernando Morais, Os
Últimos Soldados da Guerra Fria.
Presidenta Ana Amélia, V. Exª sabe tão bem,
e os que defendem a Revolução Cubana sabem tão
bem que eu sou fiel aos ideais, por exemplo, da Rosa
Luxemburgo, Senador Aloysio Nunes, que, certo dia,
numa reflexão sobre a Revolução Russa, disse: “Liberdade apenas para os membros de um governo, liberdade apenas para os membros de um partido, por
maior que ela seja, não é liberdade alguma. Liberdade
só é liberdade para quem pensa diferente”.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ora, Yoani Sánchez às vezes pensa diferentemente
daqueles que defendem a Revolução Cubana, e eu
sou partidário em defender a Revolução Cubana, mas
quero que ela se mova na direção de prover efetiva
liberdade de ir e vir, efetiva liberdade de opinião, efetiva liberdade de imprensa, de formação de partidos
políticos. Aí, sim, creio que Cuba estará caminhando
na melhor direção. Certamente, Senador Aloysio Nunes, os Estados Unidos estão observando bem esses
sinais. A vinda dela para o Brasil é um sinal tão positivo, falar as coisas que ela tem falado, que poderá ser
um sinal para que o Presidente Barack Obama fale:
agora está na hora de darmos os passos para acabar
com o embargo de mais de 50 anos.
Com muita honra, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Sr. Presidente, peço apenas que V. Exª permita
um breve aparte do Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Será muito breve, Senador Suplicy. Mas eu não
poderia deixar de dar uma palavra de elogio ao discurso que V. Exª está proferindo, porque V. Exª, com sua
colocação, demonstra que é perfeitamente possível
defender-se a vinda da blogueira Yoani Sánchez para
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o Brasil. Colocar-se corajosamente, como o senhor se
colocou, contra aqueles energúmenos, liberticidas, que
tentaram impedi-la de falar, e, ao mesmo tempo, deixar
de ser hostil à Revolução Cubana e ao regime cubano,
colocando-se numa posição de quem conhece, valoriza os seus avanços, mas que é capaz de, mantendo
a sua consciência crítica, verificar que é preciso que
a Revolução Cubana, que o regime cubano avance
muito mais, deixando de ser uma revolução e passe
a ser uma democracia institucionalizada, com plenas
liberdades para todos. Também registro com satisfação a observação que V. Exª faz, com a qual concordo
inteiramente, de que a nova lei de imigração cubana
foi um passo positivo, que demonstra que está a caminho – e esperamos que vá mais adiante – um degelo
na situação política daquele país, rumo à liberdade e
à democracia, como nós a entendemos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o seu aparte, Senador Aloysio Nunes.
Gostaria de informar que há pouco recebi um telefonema do Deputado Otavio Leite, do PSDB do Rio
de Janeiro, que me disse que está considerando realizar um convite – ele já o fez – a Srª Yoani Sánchez
para, amanhã, junto com Dado Galvão, possivelmente
passar num dos auditórios da Câmara dos Deputados
o documentário sobre a Srª Yoani Sánchez. Talvez
isso ocorra amanhã. Ele inclusive me convidou, caso
aconteça até o início da tarde, uma vez que amanhã,
a partir das 16 horas, eu e muitos Senadores do PT
vamos participar, em São Paulo, da festa dos 10 anos
de Governo do PT e dos 33 anos de história do Partido dos Trabalhadores.
Agradeço a tolerância da querida defensora da
liberdade de imprensa em nosso País, Presidenta
Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Associo-me à sua manifestação e ao seu brilhante pronunciamento, Senador Eduardo Suplicy, que,
na verdade, sintetiza o que as pessoas que defendem
a liberdade pensam.
Peço desculpas à blogueira, nossa colega jornalista Yoani Sánchez, pelos gestos mal-educados,
porque a democracia permite divergências e adversidades, mas não permite a grosseria e a falta de educação em relação a uma jovem que está defendendo
ideais importantes.
Muito obrigada, Senador Suplicy.
Para fazer uso da palavra para uma comunicação inadiável, o Senador Romero Jucá. Em seguida,
o orador inscrito é o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Depois, para uma comunicação da Liderança do PMDB,
Senador Eduardo Braga.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero tratar,
rapidamente, nesta comunicação inadiável, de dois
assuntos.
O primeiro deles diz respeito a esta celeuma
da votação dos vetos que estamos tratando aqui no
Congresso Nacional. Eu gostaria de fazer um apelo ao
Senador Renan Calheiros, Presidente do Congresso
Nacional, que determinasse um levantamento circunstanciado dos 3.060 vetos, porque muitos deles já perderam o objeto da visão do veto. São vetos referentes
a Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, a Orçamentos anteriores, a aumento de salários mínimos de
anos anteriores.
Portanto, no meu cálculo, dos 3 mil vetos, cerca
de pelo menos metade dos vetos – 1,5 mil – já perderam o seu objeto e já podem ser de plano indeferidos e
arquivados. Isso, na verdade, reduziria o bloco de discussão de votação de vetos para metade e nós teríamos condição de montar uma programação de votação.
Então, fica aqui este registro e este pleito ao Presidente do Congresso. Aliás, como Vice-Presidente da
Mesa do Congresso, também vou solicitar, na reunião
da Mesa, que se resolva esta questão. Mas, aqui do
plenário, informo à Casa que entendo que nós já podemos cortar metade do problema com esse levantamento
circunstanciado do objeto dos vetos que perderam a
sua eficácia, a sua finalidade.
O segundo assunto de que gostaria de falar rapidamente, como já fizeram outros Senadores e Senadoras, refere-se ao ato hoje assinado pela Presidente
Dilma, medida provisória que, ampliando o Programa
Brasil Carinhoso, o Bolsa Família, o Brasil sem Miséria, busca erradicar a miséria absoluta do nosso País.
Trata-se, sem dúvida nenhuma, de um grande programa, um programa fundamental, exemplo para o mundo.
Queria, portanto, parabenizar o Presidente Lula,
que iniciou o programa; a Presidente Dilma, que o
evoluiu e que solicitou agora a busca das famílias que
têm renda familiar per capita abaixo de R$70. Todos
no Brasil que se enquadrarem nessa situação serão
atendidos. Portanto, todos os cadastrados, Presidente
Ana Amélia, serão atendidos com, no mínimo, R$70 de
transferência per capita. E aqueles que não têm esse
recurso devem procurar as prefeituras.
Conclamo os prefeitos a fazerem uma campanha
em cada Município, visando buscar aqueles que estão
desassistidos do Programa Bolsa Família e que têm
condições de ser enquadrados no programa. Só assim
nós vamos efetivamente erradicar a miséria no Brasil:
localizando esses que não tiveram a capacidade de
mobilização ou o conhecimento necessário ou a con-
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dição de buscar a inscrição no Cadastro Único Social
do Governo Federal.
Comentava hoje com o Governador Tião Viana
que, por um programa como este, o Bolsa Família, o
Presidente Lula e a Presidente Dilma mereceriam concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, porque, sem dúvida
nenhuma, acabar com a miséria no Brasil, país continental, com tamanha rapidez e da forma como foi feita,
pacificando o País e, ao mesmo tempo, incluindo com
igualdade milhões de brasileiros, é algo que merece
ser referência mundial.
Era esse o registro que gostaria de fazer. Fiquei
gratificado por ter participado desse evento, que foi,
sem dúvida nenhuma, um momento histórico na política pública brasileira: a medida provisória e o anúncio
das ações hoje feito pela Presidente Dilma.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Romero Jucá, cumprimento-o também
pela iniciativa em relação à Mesa do Senado sobre os
vetos. É prudente e uma medida bem racional a que
está V. Exª propondo à Presidência do Senado.
Convido para fazer o uso da palavra o orador
inscrito Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, no
último dia 18 de janeiro, no Piauí, a Presidente Dilma
disse que “o Governo pretende pôr fim à pobreza extrema ainda no início de 2014”. Citei entre aspas: “o
Governo pretende pôr fim à pobreza extrema ainda
no início de 2014”. É voluntarismo para ninguém pôr
defeito, convenhamos; mas, 17 dias depois, no dia 2
de fevereiro, dessa vez no Paraná, a Presidente foi
além: o prazo para terminar com a extrema pobreza
no Brasil, que era para 2014, foi antecipado para março deste ano. Quer dizer, daqui a 15 dias, vai acabar
a extrema pobreza no Brasil. Vejam os senhores que
coisa maravilhosa.
Isso foi o pano de fundo. Esse triunfalismo esteve
presente no ato ocorrido hoje no Palácio do Planalto,
onde foi lançado mais um slogan: “O fim da miséria é
só o começo”. É um slogan que tem certa ressonância,
certo eco churchulliano, de Churchill, que disse, uma
vez, – quando a Inglaterra ganhou uma primeira batalha, os exércitos britânicos ganharam uma primeira
batalha no norte da África – “esse não é o começo do
fim, é o fim do começo”. João Santana, captando esta
mensagem, esta frase churchilliana, deu-lhe uma nova
roupagem, e ela se transformou em mais um slogan
do Governo Dilma.
O fim do começo, em primeiro lugar, a Lei do Voluntarismo, a que já me referi, revela também um pro-
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fundo desconhecimento da história recente do Brasil,
como se os esforços do povo brasileiro para reduzir e
acabar, para combater os níveis de extrema pobreza
vigentes no País ainda hoje, e que não vão acabar,
infelizmente, daqui a 15 dias, esses esforços não começaram quando PT foi eleito, quando o Presidente
Lula foi eleito pela primeira vez. É muita presunção
imaginar que a luta contra a pobreza começa com a
chegada do Presidente Lula ao Governo.
A bem da verdade, Srª Presidente, só para lembrar uma história recente, o Funrural, de 1971, foi
instituído ainda no regime militar, a assistência ao trabalhador rural, que, dois anos depois da sua criação,
passou a atender também pescadores e garimpeiros.
A Constituição de 1988 foi um marco fundamental na
luta contra a pobreza em nosso País.
Ali está um programa de ação para todas as forças
progressistas e democráticas, não apenas do PT, não
apenas slogan de propaganda petista. Foi na Constituição de 1988, aliás, que o Funrural transformou-se
na aposentadoria rural, vinculada ao salário mínimo,
ou seja, aposentadoria rural de um salário mínimo, retirando da miséria milhões e milhões de pessoas que
viviam do trabalho agrícola e não tinham condições
de comprovar o recolhimento à Previdência Social. É
também da herança da revolução, herança bendita da
Constituição de 1988, a Lei Orgânica de Assistência
Social, que instituiu dois programas, com o valor de
um salário mínimo de benefício, com impacto bastante
positivo na redução da pobreza, que é a Previdência
Rural e o Benefício de Prestação Continuada.
Tudo isso, Srª Presidente, para chegar depois ao
governo Fernando Henrique Cardoso, em que foi instituída a Bolsa Escola, em que foram instituídas outras
formas de transferência direta de renda para as pessoas mais pobres, como o Vale-Gás, como o auxílio
para as pessoas gestantes, que o Presidente Lula fez
bem em transformar em um único programa. Mas isso
não nasce nem sequer com Fernando Henrique, nasce com Cristovam Buarque, aqui em Brasília, e passa
pelo Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas. Isso
não caiu do céu, não foi inventado pelo PT.
Agora, diz a Presidente que, hoje, a novidade é
que ela vai incluir no seu cadastro: “Falta, nas nossas
contas, muito pouco, nós vamos zerar o cadastro”.
Ora, esse cadastro foi criado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, um cadastro que continua
existindo até hoje e até hoje é utilizado pelo Governo
no pagamento do Programa Bolsa Família, só que a
vinculação, a exigência da frequência à escola, infelizmente, se esfumou.
Agora, por falar em contas, é preciso que se pergunte à Presidente que contas são essas, porque o
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número de miseráveis no Brasil aumenta e diminui ao
sabor dos governos do PT. O objetivo do PT quando
era oposição e mesmo quando assumiu o Governo
Federal era, segundo o Presidente Lula, garantir, nos
seus primeiros quatro anos de Governo, três refeições
diárias a 9,3 milhões de famílias, ou seja, 44 milhões
de pessoas. E os 16 milhões do lançamento do Brasil
sem Miséria? Os 19 milhões que são anunciados nas
estatísticas oficiais e repetidos pela Srª Presidente,
que já teriam saído da miséria nos últimos dois anos?
Ou, ainda, 22 milhões, dentre os quais a Presidente
diz que ainda precisam ser resgatados 2,5 milhões da
situação de miséria?
Hoje, parece que voltamos às estatísticas anteriores à chegada no governo do Presidente Lula. A
Presidente afirmou que Lula tirou 36 milhões, e agora ela, que tem a ambição de ir além, até por que já
sente o fantasma do Presidente Lula rondando o seu
desejo de se candidatar à reeleição, deseja ir além:
quer encontrar mais 2,5 milhões, o que, somados aos
19,5 milhões que ela mesma teria retirado da pobreza, são 58 milhões de pessoas que se encontrariam,
segundo as diferentes versões do PT, em condições
de extrema pobreza.
É claro, Srª Presidente, que existe uma pobreza
torpe no Brasil, uma pobreza que precisa ser combatida. Saúdo todos os esforços de todos os governos para
reduzir esses níveis, mas queria lembrar também, Srª
Presidente, que situação de extrema pobreza não se
mede apenas pelo nível da renda monetária, a situação
da extrema pobreza é medida também pelo acesso à
escola, ao saneamento básico, à água potável, à segurança pública, a uma saúde decente. Tudo isso constitui a soma de situações adversas. Cada uma dessas
facetas constitui uma situação de extrema pobreza.
E me pergunto o que está fazendo o Governo do PT
para enfrentar todas essas questões que, somadas,
configuram uma situação extremamente difícil para a
maioria do povo brasileiro. Ouço o nosso querido Líder José Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Aloysio, V. Exª ontem fez, no começo da tarde, um
primoroso discurso sobre a Petrobras. Eu não estava
presente no plenário, ouvi pelo rádio do automóvel.
Aqui falei, aí pelas 4h da tarde, V. Exª também já não
estava mais no plenário,...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – ... sobre o quadro da economia brasileira na minha visão,
falando exatamente na linha do que V. Exª está falando. Até 2008, o mundo apresentou índices de crescimento fantásticos, e o Brasil também, produzindo
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grandes superávits fiscais, que países como o Chile,
como o México, como a Colômbia, como o Peru – eu
não quero nem falar na Índia, na China, na Coreia –,
aplicaram, ao baixar a carga tributária, ao relativizar as
dificuldades da burocracia, ao fazer uma infraestrutura
up to date adequada, para diminuir o custo do país,
como forma de projetar seus países para o futuro, de
forma competitiva, para garantir emprego. O que dá
dignidade às pessoas e o que acaba com pobreza
é geração de emprego. E eu dizia que o Brasil havia
aplicado boa parte de sua receita fiscal, dos seus superávits fiscais, que bateram recordes durante vários
anos, numa coisa que eu aplaudia, que era o Programa Bolsa Família, mas esqueceu de fazer o dever de
casa, o que produziu, Senador Aloysio Nunes, o que
está hoje nos jornais. O Programa Bolsa Família começou a ser aplicado no Município de Guariba, no Piauí.
Os índices de pobreza de Guariba caíram, porque a
renda pública foi doada a pessoas muito pobres que
deixaram de ser miseráveis, mas o que está ocorrendo hoje em Guariba é uma monumental migração de
jovens, que não têm oportunidade de emprego e estão
indo embora de Guariba.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Eles,
que têm uma dignidade a preservar e que entendem
que pobreza não é combatida com doação de um salário de Bolsa Família, mas sim com bom emprego,
estão indo embora. O melhor da nossa população, que
é a nossa juventude.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – A flor da juventude.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – O que
nós estamos assistindo hoje, Senador Aloysio, com o
lançamento de mais 2,5 milhões de alistados, é uma
coisa muito boa, por um lado, e muito perigosa, por
outro, porque eu temo que essa massa de população
muito pobre que está deixando de ser pobre se habitue
aos favores do Governo, que eu não sei até quando
poderão ser concedidos, e percam o estímulo ao que
o jovem dos Estados Unidos, ou da Colômbia, ou do
Peru, ou do Chile, ou do Uruguai busca fazer, que é,
pelas condições que lhe são oferecidas de educação,
de preparo, de profissionalização, obter o emprego
que, este sim, o alforria da pobreza...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – ... em
termos definitivos. Eu gostaria de acrescentar essa
minha modesta contribuição ao discurso muito oportuno de V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Contribuição preciosa, nobre Líder
José Agripino.
Apenas para concluir, Srª Presidente.
V. Exª me pergunta até quando esses benefícios
poderão ser concedidos. Penso, meu caro Senador,
que não vai demorar muito para isso chegar ao limite,
porque a situação das contas públicas brasileiras só
se sustenta, mal e mal, graças aos artifícios contábeis
que o Governo faz para mascarar seu déficit e graças,
também, ao aumento da carga tributária.
Sendo a nossa estrutura tributária profundamente
regressiva, ou seja, paga mais quem ganha menos, os
pobres pagam mais impostos que os ricos, estrutura
tributária essa em que o PT, em 10 anos de governo,
jamais pretendeu, no seu caráter, digamos, antissocial alterar.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pelo contrário, preserva. Essa situação está chegando ao seu limite. Com um nível de investimento de 1% do PIB, não haverá empregos para
sustentar, para abrir uma nova perspectiva de vida aos
jovens a que V. Exª se refere.
A carestia é uma mão cruel, porque a mão bondosa, propagandista da Presidente Dilma lança mais
um programa – “O fim da miséria é só o começo” –,
mas, com a outra mão, a mão da carestia, a mão da
inflação, sobretudo nos gêneros de primeira necessidade, tira o pouco que acaba de dar.
Por isso, Srª Presidente, queria, com este meu
discurso, saudar todos os esforços para reduzir a pobreza no Brasil e dizer à Senhora Presidente, como
dizem os jovens hoje: menos, Presidente Dilma, menos, menos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O próximo orador inscrito é o Senador Humberto
Costa, do PT de Pernambuco.
Senador Humberto Costa, V. Exª é o próximo
orador inscrito.
O seguinte é o Senador Paulo Bauer.
Temos ainda uma inscrição pela Liderança do
PMDB.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, eu gostaria
de, na tarde de hoje, ainda que com um pouco de
atraso, pois não estava em Brasília, poder me manifestar, lamentando aqui o falecimento desse grande
brasileiro, grande pernambucano Fernando Lyra, ex-ministro, ex-deputado federal, ex-deputado estadual,
que representou uma perda irreparável para todos os
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brasileiros, especialmente para todos aqueles que defendem como princípio a liberdade, a democracia, a
defesa dos direitos humanos.
Fernando Lyra faleceu aos 74 anos, no último dia
14, e caracterizou toda a sua trajetória política pela
firmeza de princípios, pelo respeito à ética e, acima
de tudo, por uma gigantesca capacidade de articulação. Poderíamos chamá-lo de um “gênio da política”,
alguém que muito cedo em sua vida se casou com a
política. Era uma grande figura humana, um articulador extremamente sagaz, que deixou um forte legado
à vida pública do Brasil.
Fernando Lyra entrou na política partidária em
1966, no antigo MDB, partido formado à época, dentro do jogo que a ditadura desenhava, para funcionar
como uma espécie de oposição consentida. Fernando
Lyra, juntamente com outros importantes políticos, entre os quais eu destaco aqui o Senador Pedro Simon e
o Senador Jarbas Vasconcelos, constituiu, com o Deputado Marcos Freire, o chamado grupo autêntico do
PMDB, que, ao longo de vários anos da ditadura, foi
uma das vozes que a sociedade teve para denunciar
a tortura, a perseguição, a prisão, o exílio, os desmandos contra milhares de cidadãos e cidadãs brasileiros.
Aquele partido, como eu disse, havia sido criado em
oposição ao regime militar, em oposição ao partido
oficial, que era a Arena.
Fernando Lyra foi eleito Deputado Federal em
1970.
Eu tive oportunidade, ainda criança, de acompanhar meu pai em comícios do MDB na eleição de 1970,
e sempre me impressionaram a coragem política de
Fernando Lyra, a sua enorme capacidade como orador
– era um orador que empolgava de fato as massas – e
como alguém que procurou sempre ser fiel e coerente
com as suas ideias.
Os autênticos eram os mais aguerridos, os mais
críticos ao regime militar. Fernando sofreu com a perseguição política a amigos e, em nenhum momento,
deixou de denunciar o desaparecimento de presos e
de estar ao lado de todos os que queriam liberdade,
anistia política. Ele pôde, portanto, participar ativamente
da vida pública do País e trabalhar pelo fortalecimento
do então MDB.
Sempre atuante e habilidoso, Fernando Lyra foi
um dos principais articuladores da candidatura de Tancredo Neves à Presidência da República, no Colégio
Eleitoral em 1985. Dentro da sua visão, era necessário
oferecer ao País uma transição que fosse articulada
com os donos do poder naquele momento e que pudesse representar uma superação do Regime Militar.
Todos sabem que a posição dos membros do
meu partido e a minha própria, que já era militante,
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era de descordância com aquele processo do Colégio
Eleitoral. Contudo, é forçoso reconhecer aqui a extrema habilidade com que Fernando Lyra se comportou
como articulador político naquele momento e, mais do
que isso, como se portou como Ministro da Justiça. Foi
um dos grandes responsáveis pelo fim de toda legislação autoritária, que restringia o direito de imprensa.
Ouço, com muita alegria, o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Muito obirgado, Senador Humberto Costa. V. Exª me
dá a oportunidade de, num brevíssimo aparte, também
somar a expressão da sua tristeza à minha, pela morte desse grande brasileiro, desse grande democrata,
desse grande pernambucano que foi Fernando Lyra. V.
Exª ressaltou o papel fundamental e decisivo que ele
teve em toda a trama bem feita, paciente, cuidadosa,
que permitiu que superássemos o regime militar. Ele,
como Ministro da Justiça, foi uma peça chave nesse
processo. Inclusive, gostaria de, na mesma linha de V.
Exª, citar o fim do banimento dos partidos políticos que,
por se alinharem com concepções socialistas, marxistas, viviam na ilegalidade. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Com certeza. Agradeço o aparte de V. Exª, que ilustra o meu pronunciamento e, sem dúvida, faz justiça
a esse que nós podemos considerar um dos pais da
redemocratização do nosso País nesse período posterior à ditadura militar.
Ressalto ainda o papel que ele exerceu também
como Ministro da Justiça no processo constituinte. Sem
dúvida, o Brasil conseguiu aprovar, na sua Constituição, artigos tão importantes que são hoje a base para
os mais de 25 anos de democracia plena que vivemos.
E, sem dúvida, o nome de Fernando Lyra está inscrito
nessa construção.
O advogado recifense José Paulo Cavalcanti conta um episódio que evidencia a clareza e a retidão de
Fernando Lyra. Foi o momento que precedeu a posse
do Presidente Sarney na Presidência da República em
virtude do falecimento de Tancredo Neves. Não havia
consenso e tranquilidade nos bastidores de Brasília
sobre o nome do sucessor. A discussão girava em
torno do então Presidente da Câmara dos Deputados,
também um grande democrata, um grande brasileiro,
Ulysses Guimarães, terceiro na linha sucessória para
assumir o cargo. Fernando Lyra, compreendendo que
não era possível passar por cima da Constituição vigente naquele momento, que dava ao Vice-Presidente
o direito a assumir o cargo, buscou o entendimento
para que o Presidente Sarney, efetivamente, pudesse
assumir o comando do nosso País.
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Fernando Lyra exerceu sete mandatos de Deputado Federal, entre 1970 e 1998; foi Ministro da Justiça
entre 1985 e 1986, no governo Sarney, mais ainda por
indicação de Tancredo Neves, de quem se tornou homem de confiança. Num momento crucial para o País,
assumiu importante Ministério, tendo sido fundamental
para a desconstrução da lei da censura. Em 1987, participou da Assembleia Constituinte, responsável pela
promulgação da Constituição Federal de 1988. O último cargo público ocupado por ele foi o de Presidente
da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, de 2003 a
2011, durante o governo Lula.
Militante do MDB, depois PMDB, PDT e finalmente PSB, Fernando Lyra sempre esteve associado
à bandeira dos direitos humanos. Como disse, era um
grande orador, reconhecido pela generosidade, pelo
sorriso franco e pela boa conversa. Pelo PDT, ainda
participou das primeiras eleições diretas no País após
a ditadura militar, em 1989, como candidato a Vice-Presidente na chapa de Leonel Brizola, e, no segundo
turno, manifestando seu apoio à candidatura do então
Luiz Inácio Lula da Silva, posteriormente, Presidente
do País.
Junto-me a todos os brasileiros e brasileiras que
lamentam profundamente a morte de Fernando Lyra,
um homem corajoso, de fortes convicções políticas,
mas dono de uma notável habilidade para negociar e
de uma rara inteligência.
Faço-me minhas as palavras da Presidenta Dilma Rousseff: “A democracia brasileira perdeu um dos
seus mais expressivos defensores”.
Gostaria de solicitar, somando o meu a outros
requerimentos já apresentados, apresentação de voto
de pesar e condolência a todos os familiares e amigos
de Fernando Lyra, registrando ainda que todos nós
temos uma grande responsabilidade, a de empunhar
a bandeira de que, ao longo de mais de setenta anos
de vida, Fernando Lyra fez seu roteiro e seu rumo: o
roteiro da liberdade e da democracia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o Senador Humberto Costa pelo
pronunciamento.
Está inscrito, pela Liderança do PMDB, o Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros.
Hoje fizemos uma reunião da Mesa Diretora,
e tenho certeza de que o Presidente Renan tem um
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pronunciamento importante para todos os colegas,
Senadores e Senadoras.
Por isso, gostaria...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC. Fazendo soar a campainha.) – Com licença, Sr.
Presidente. Só queria pedir a atenção dos Colegas
Senadores. Penso que é importante. O Presidente
Renan tem um comunicado importante a fazer e fala
como inscrito pela Liderança do PMDB.
Com a palavra, o Sr. Presidente Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Após ser indicado formalmente pelo meu Partido,
o PMDB, dirigi-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
todos com uma proposta de trabalho com quatro vetores: austeridade interna, com eliminação de redundâncias e sobreposições; a ambição de nos tornarmos a
instituição número um em transparência; uma agenda
microeconômica para tornar o Brasil mais fácil e mais
amigável e, Senador Jorge Viana, a defesa intransigente da liberdade de expressão.
Nesta primeira semana de trabalhos efetivos
desta Casa, gostaria, Sr. Presidente, de prestar contas aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras, e ao
País também, anunciando as primeiras providências
adotadas pela atual Mesa Diretora, que vão, Srs. Senadores, ao encontro dos desejos da sociedade: um
Parlamento mais enxuto, eficiente e absolutamente
transparente.
Reitero que este trabalho é um aprofundamento
do muito que foi implementado pelo Presidente José
Sarney em busca de agilidade e eficiência, com a eliminação de desperdícios. Lembro ainda, Srs. Senadores, que esta missão não se encerra aqui. Ela será
permanente, continuada. Outras medidas virão, como
consequência dessas medidas que estão sendo tomadas agora.
Uma grande jornada começa sempre com o primeiro passo, e este primeiro passo está sendo dado,
como disse e repito agora. Com o apoio de todos os
Senadores, servidores e sociedade, nós vamos, cada
vez mais, diminuir o gigantismo do Senado Federal.
O que aprovamos hoje na Mesa Diretora é um
conjunto de medidas visando à racionalização administrativa, à eficiência, à austeridade e ao fim das redundâncias e desperdícios.
Farei, Senador Jorge Viana, um relato sucinto
sobre as decisões inadiáveis aprovadas agora à tarde
pela Mesa Diretora do Senado Federal.
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O Senado Federal está extinguindo mais de 500
funções de chefia e assessoramento em todas as
suas unidades. Isso representa, Srs. Senadores, 25%
do total e implicará uma economia de R$26 milhões.
Na mão de obra terceirizada não serão renovados vários contratos que vencem no meio do ano, e
outros serão reduzidos drasticamente, a fim de������
�����
atingirmos uma economia de R$ 66 milhões, entre eles os
contratos de prestação de serviço ao apoio administrativo, envolvendo 512 pessoas e mais 61 pessoas no
Arquivo. Não haverá prejuízo da prestação do serviço,
uma vez que serão feitos ajustes no horário de trabalho
dos servidores do Senado Federal. Os contratos com
vigilância serão otimizados, e haverá redução de 20%.
Também, Srªs e Srs. Senadores, estamos extinguindo����������������������������������������������
atendimento ambulatorial gratuito para servidores do Senado Federal no Serviço Médico. Ou seja,
estamos eliminando um serviço indefensável e gratuito. A economia, com essa medida, será da ordem de
R$6 milhões.
O Senado, como todos sabem, oferece a seus
servidores um plano de saúde compatível com o mercado privado de assistência médica. No entanto, ao
mesmo tempo, proporcionava uma estrutura integralmente custeada pelos cofres públicos. Isso acabou.
E o que acontecia na prática, Srªs e Srs. Senadores?
Todos os servidores do Senado Federal têm um
plano de saúde. E o Senado prestava assistência ambulatorial sem que essa assistência fosse ressarcida
pelo plano de saúde. E, no final do ano, o Senado ainda
tinha de completar o orçamento do próprio plano de
saúde. Essa redundância acabou, não vai continuar.
O que se faz a partir de agora é limitar esse atendimento gratuito exclusivamente às emergências. Vamos
estabelecer a lotação ideal da emergência, além das
funções institucionais asseguradas por lei de perícia
médica e medicina do trabalho.
Três grandes institutos com competências afins
estão sendo fundidos em uma estrutura mais racional:
o ILB, o Interlegis e o Unilegis. Na mesma linha, outras
secretarias e serviços estão sendo extintos e incorporados por outras unidades de serviço do Senado Federal.
Os processos administrativos de Prodasen e
Gráfica serão unificados, e as funções comissionadas
ficarão vagas. Nesse item, envolvendo as fusões e incorporações serão economizados outros R$3 milhões.
A jornada de trabalho, na modalidade corrida, é
ampliada para sete horas. Isso representa 14 horas de
funcionamento ininterrupto e um aumento de 50 mil
horas úteis de trabalho por mês. As limitações existentes para a realização de serviços extraordinários estão
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mantidas. A economia anual, evitando-se nomeações
e contratações, é de cerca de R$160 milhões.
Apenas nestes primeiros itens – extinção de
funções de chefia e assessoramento, economia em
contratos de mão de obra, ampliação da jornada de
trabalho, eliminação do atendimento ambulatorial e
fusões –, estaremos economizando R$262 milhões.
Uma racionalização muito expressiva e, reitero, inadiável do ponto de vista do Senado e do consequente
gigantismo com o qual tínhamos que conviver.
Outra mudança relevante faculta que as chefias de gabinetes dos Senadores sejam exercidas por
ocupantes de cargos comissionados, ressalte-se, já
existentes, uma vez que não criaremos cargos. Pelo
contrário, estamos, com esta decisão da Mesa, eliminando todos esses desperdícios.
Também estão vedadas as nomeações para as
carreiras de polícia legislativa – 117 cargos vagos –
e de saúde e assistência social – 42 cargos vagos,
sendo 28 de analistas e 14 de técnicos de saúde e
assistência social.
Também é instituído, sem custo algum, apenas
com remanejamentos internos, o Conselho de Transparência e Controle Social, diretamente vinculado,
como defendi aqui, à Presidência do Senado Federal.
Integrarão esse Conselho como membros natos: o Diretor da Secretaria de Transparência, que o
presidirá; o Diretor da Secretaria de Informação e Documentação; o Diretor da Subsecretaria de Pesquisa
e Opinião; e o Diretor da Secretaria de Comunicação,
além de outros membros, inclusive da sociedade organizada, para que possamos com isso, sobejamente
demonstrar que todos os Poderes da República são
transparentes, mas nenhum Poder é mais transparente
do que o Legislativo brasileiro.
Esse Conselho, ressalte-se, contará com cidadãos de fora do Legislativo, da sociedade civil, e terá
por obrigação fiscalizar o atendimento das demandas
por acesso à informação e orientar o funcionamento
dos órgãos vinculados a essa tarefa.
Ainda, Senador Jorge Viana, na linha da busca da
excelência em transparência, estamos determinando
ao Portal Transparência a colocação dos dados referentes a proventos e pensões de ex-Parlamentares,
servidores inativos e pensionistas.
Outras importantes iniciativas limitam, por exemplo, a 55 o fracionamento dos 11 cargos em comissão de cada gabinete, de cada Liderança, e estamos,
ainda, determinando uma revisão de todo o Plano de
Acessibilidade do Senado Federal.
Igualmente sem custo, como me comprometi
aqui no dia em que nós discutíamos e defendíamos
as propostas na eleição do Senado Federal, nós esta-
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mos instituindo, mediante transformação de estrutura
existente, de remanejamento de estrutura existente,
na própria Procuradoria Parlamentar, a Procuradoria
da Mulher. Essa Procuradoria da Mulher, inspirada em
projeto de lei da Senadora Vanessa Grazziotin, materializado agora, zelará pelas políticas de gênero em
discussão no Legislativo, bem como, internamente, no
que concerne à própria gestão da Casa.
O prazo – esta também é uma medida importante – de permanência do Diretor de Compras e Contratações e do Diretor de Controle Interno do Senado
Federal será de dois anos, improrrogáveis. O rodízio
nessas duas funções estratégicas, que cuidam da
contratação e de sua fiscalização, é absolutamente
recomendável.
Em síntese, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
são essas as primeiras providências que nós vamos
adotar, que foram – repito – aprovadas pela Mesa
do Senado Federal. Elas se inserem dentro de um
planejamento estratégico que será no todo conhecido em 30 dias, com metas e prazos de curto, médio
e longo prazo.
Ressalto, ainda, que iremos aprofundar esse trabalho, e ele é fundamental, insubstituível, para reaproximarmos o Senado Federal da sociedade brasileira.
Não se trata, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
de fazer menos com menos, tampouco de fazer menos
com mais. Trata, sim, de fazermos mais com menos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Bem, eu cumprimento o Presidente Renan
Calheiros pelo pronunciamento, especialmente pelas
medidas adotadas. Estou certo de que são medidas
importantes para o bom funcionamento do Senado, para
maior eficiência da Casa. E, como anunciou o Presidente Renan Calheiros, nós temos uma economia de
um quarto de bilhão de reais no biênio. Essas são as
medidas iniciais e, como membro da Mesa Diretora,
devo dizer que todos nós temos uma expectativa de
que seja o começo de mudanças que o Senado experimenta a partir de agora.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –

ORDEM DO DIA
Não chegou à Presidência informação sobre
acordo para deliberação do Item 1 da pauta da presente sessão.
Consulto as Lideranças. (Pausa.)
Assim, está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 585, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP); e
Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF), favorável à Medida Provisória, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 28, de 2012, que oferece.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.718, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador José Pimentel), que
aprova a Programação Monetária para o 4º
trimestre de 2012.
3
REQUERIMENTO Nº 18, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 18, de 2013, da Senadora Ana Amélia e
outros Senhores Senadores, solicitando, nos
termos do art. 74, inciso I, do Regimento Interno, a criação de Comissão Temporária Interna, composta por seis membros titulares e
igual número de suplentes, para, no prazo de
60 dias, realizar levantamento da legislação
pertinente à prevenção e combate a incêndios
no Brasil, e elaborar proposta concreta, eficaz
e de alcance nacional das normas técnicas
necessárias, tendo como referência rigorosos
padrões internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Voltamos à lista de inscrições.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
diversos Senadores, dentre os quais o Senador Humberto Costa e o Senador Pedro Simon, externaram
hoje seus sentimentos de pesar e uma homenagem
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ao ex-Deputado e ex-Ministro da Justiça Fernando
Lira, de Pernambuco.
Quero também, aqui, associar-me à família, aos
amigos e a todos os pernambucanos que tiveram em
Fernando Lira um exemplar representante do povo e
Ministro da Justiça. Quero também externar meus sentimentos de pesar e a homenagem a esse homem que
tanto dignificou o seu povo e o Estado de Pernambuco.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Suplicy, e devo
dizer que esse é o sentimento da Casa em torno do
ex-Ministro e do grande Parlamentar Fernando Lira.
Esse é o sentimento da Casa. As palavras de V. Exª
expressam, com certeza, o sentimento de todos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora
há pouco, eu e o Senador Aloysio Nunes conversamos
com o Senador Renan Calheiros sobre a sistemática
de indicação de presidentes e relatores das medidas
provisórias e sobre o estabelecimento de um critério,
que não há. Não há critério. A oposição, evidentemente, que quer colaborar, mas que também quer discutir, pleiteia uma reunião de líderes, o que já expus ao
Presidente Renan Calheiros, para que um critério seja
estabelecido na definição das escolhas de presidentes
e relatores das medidas provisórias. Pedimos o estabelecimento de um critério, seja qual for. Mas, estabelecido o critério, que ele seja cumprido, sem que a
escolha ocorra mediante o livre arbítrio de quem quer
que seja. Esta é uma Casa democrática, com partidos
políticos organizados, com lideranças organizadas, que
têm de mostrar a que vieram.
Propus isso ao Presidente Renan, o Presidente Renan está de acordo, e acho que se impõe essa
reunião de líderes, para que a gente possa estabelecer um critério para, neste ano de 2013 e daqui para
frente, serem indicados os presidentes e os relatores
das MPs que aqui chegarem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senador Walter Pinheiro vai falar pela ordem,
mas eu gostaria só de, acolhendo aqui a sugestão do
Senador Agripino, dizer que, como se trata de matéria
que implica diretamente o Colegiado de Líderes – e,
quanto a essa medida, a sua intenção já foi passada
ao Presidente Renan Calheiros –, certamente, va-
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mos ter de ouvir o Colegiado de Líderes, que é pelo
entendimento.
V. Exª, Senador Agripino, apresenta a sugestão
de que se crie algum critério ou de que seja explícito o
critério de indicação de presidente de comissão mista
para apreciar medida provisória. É isso?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Na
escolha, por exemplo, de presidentes de comissão,
há o critério da proporcionalidade, que é um critério
adotado sem discussão. Por que esse critério não é
adotado também para a escolha de presidentes e de
relatores? Haveria o critério da proporcionalidade e o
da escolha progressiva numa ordem de sorteio para
os partidos políticos que teriam direito a indicar presidentes ou relatores. É o critério que eu sugiro, o da
proporcionalidade, como é adotado para a escolha dos
presidentes de comissões permanentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como é uma sugestão, certamente, o Colégio
de Líderes vai apreciá-la.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Walter
Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quanto
a esse debate sobre o acordo ou sobre o conjunto de
critérios para a definição de relatores e presidentes das
comissões, eu queria chamar a atenção principalmente
do Senador Agripino e do Senador Aloysio. Acho que
poderíamos fazer esse debate. Mas a Medida Provisória
nº 285 tranca a pauta, e, independentemente do critério que adotarmos daqui para frente, não aplicaríamos
mais nessa medida provisória esse critério.
Então, faço um apelo, até para a gente ter a oportunidade, Senador Agripino, de apreciar uma matéria
que já foi apreciada. Isso não inviabilizaria... Creio que,
inclusive, a partir da própria palavra dos líderes da base
do Governo, já em tratativas com o Senador Aloysio... V.
Exª, inclusive, também chegou a relatar isso, nas conversas com o Presidente Renan. Portanto, não acredito
que a apreciação da Medida Provisória nº 285 implique
retardar ou acelerar o processo de negociação acerca
das relatorias e presidências das comissões mistas
para a apreciação de medidas provisórias.
Então, faço um apelo no sentido de que nós
possamos votar a Medida Provisória nº 285, que nós
apreciamos, inclusive, antes do recesso, na Comissão.
Ela já passou pela Câmara dos Deputados. Consequentemente, daríamos sequência ao nosso trabalho
aqui, no Senado Federal.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, Presidente.
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O SR. ALOYSIO NUNES PEREIRA (Bloco/PSDB
– SP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB,
tem a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, medida provisória... Eu
queria colocar, primeiro, uma questão de ordem para
V. Exª. Nós estamos vivendo, no Senado, um vazio em
relação à normatização da tramitação das medidas
provisórias na nossa Casa, uma vez que houve, com
a decisão do Supremo Tribunal Federal, que alterou
a forma pela qual as medidas provisórias tramitavam,
especialmente determinando que as medidas provisórias não pudessem ser votadas se não tivessem
parecer da Comissão Mista, mudanças decorrentes
dessa decisão que precisam ser acompanhadas de
uma normatização de ritos, aqui na Casa, à semelhança do que fez o Presidente Marco Maia, na Câmara,
que baixou uma resolução da Presidência para suprir
essa lacuna de normas.
Então, a questão de ordem que faço a V. Exª, reiterando questões de ordens que já foram apresentadas,
na sessão legislativa passada, pelo Líder Alvaro Dias,
é que V. Exª examine essa questão de tal maneira que
possamos ter esse rito bem disciplinado entre nós.
Quanto à questão colocada pelo Senador Walter
Pinheiro, eu quero dizer a V. Exª que nós não temos
nenhuma objeção à votação dessa medida provisória.
Apenas não sei se, depois de encerrada a Ordem do
Dia, seria possível fazê-lo. Mas insisto em dizer ao Senado, como dissemos, ainda há pouco, a V. Exª, que
gostaríamos de ter uma definição sobre a distribuição
de relatorias, presidências e vice-presidências das
comissões mistas, se possível, até amanhã, antes do
período da tarde, quando haverá uma fornada grande
de instalação de comissões mistas. Se não me engano, são 10, 12 comissões mistas.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – São 14.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quatorze comissões mistas.
Então, gostaríamos de ter essa definição, Líder
Pimentel, não é por qualquer tipo de desconfiança,
sei que V. Exª é uma pessoa de boa-fé, apenas para
que pudéssemos distribuir os membros das nossas
Bancadas de uma maneira mais conveniente para os
interesses dos nossos partidos, segundo os espaços
já determinados.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia.
Antes, gostaria de dizer que, encerrada a Ordem
do Dia, nós não temos, do ponto de vista regimental, o
que fazer com relação à possibilidade de apreciarmos
a medida provisória que está trancando a pauta. No entanto, ela está na Ordem do Dia e será apreciada amanhã. Posteriormente, responderei à questão de ordem
colocada aqui pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – V. Exª
pode responder ao Senador Aloysio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas o seguinte,
Sr. Presidente: é que está na Ordem do Dia, Item 3,
o Requerimento nº 18, assinado pelos Senadores do
Rio Grande do Sul – Pedro Simon, Paulo Paim e por
mim –, solicitando a criação de uma comissão especial que, no prazo de 60 dias, deverá examinar todas
as questões relacionadas a medidas preventivas de
segurança, tendo como pano de fundo a tragédia que
aconteceu na cidade de Santa Maria, no meu Estado.
Quando o Presidente que estava comandando os
trabalhos, o nosso Vice-Presidente Jorge Viana, falou, eu
ia solicitar, porque é um requerimento, e não há questão
polêmica. Gostaria que amanhã fosse a primeira matéria
a ser votada, porque há o apoio das demais lideranças.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa acata a sugestão de encaminhamento da Senadora Ana Amélia. Amanhã, como primeiro item da pauta, apreciaremos esse requerimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 52, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, inserção em ata
de voto de pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento do Professor emérito da Universidade Federal do Ceará, Senhor José Júlio da Ponte Filho.
Justificação
É com grande pesar que registramos o falecimento do Professor José Júlio da Ponte Filho, professor de
agronomia da Universidade Federal do Ceará.
Júlio teve forte atuação na fundação do curso de
Agronomia que deu origem à Universidade, ao lado
das faculdades de Direito, Odontologia e Farmácia.
Foi responsável pela formação da maioria dos
profissionais da área de fitopatologia. Contribuiu para
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a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Ceará
com publicação de trabalhos técnicos.
Além do papel de pesquisador e educador, lutou pelo combate ao uso de agrotóxicos e deixou sua
contribuição para a Universidade, que é hoje uma das
mais importantes do País.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2013
Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, e define requisitos a
serem observados para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, bem como define os requisitos
a serem observados pelos estados para a concessão
de alvará a esses estabelecimentos.
Art. 2º A concessão de alvará de funcionamento
a boates, casas de shows e similares é condicionada
à observância dos seguintes requisitos, além daqueles
estabelecidos nas normas locais:
I – existência de extintores de incêndio em quantidade suficiente e em localização adequada;
II – instalação de sistemas de proteção contra
incêndios, como chuveiros automáticos e de
exaustão de fumaça, para estabelecimentos com
capacidade acima de cem pessoas;
III – sistema de proteção contra descarga atmosférica (pára-raios);
IV – dispositivo de alarme sonoro de incêndio;
V – sistema de iluminação de emergência;
VI – utilização de produto não-inflamável e que
não produza fumaça tóxica na construção, revestimento ou isolamento acústico dos estabelecimentos;
VII – saídas de emergência devidamente sinalizadas e iluminadas, com portas corta-fogo, na
proporção de uma saída para cada duzentas
pessoas ou menos de capacidade;
VIII – facilidade de acesso de viatura do corpo
de bombeiros.
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§ 1º Deverão ser observadas, ainda, todas as
normas pertinentes estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 2º Os órgãos de fiscalização deverão verificar,
no máximo a cada doze meses, o funcionamento dos
sistemas de chuveiros automáticos e de exaustão,
bem como o estado dos extintores de incêndio e dos
indicadores e marcas de sinalização das saídas de
emergência.
Art. 3º Nenhum estabelecimento poderá receber
pessoas acima da sua capacidade.
Parágrafo único. A capacidade do estabelecimento
deverá ser definida pela autoridade local no momento
da concessão do alvará de funcionamento.
Art. 4º É proibida a utilização de fogos de artifício, sinalizadores e materiais pirotécnicos no recinto
dos estabelecimentos.
Art. 5º Os estabelecimentos com capacidade
acima de duzentas e cinquenta pessoas deverão estar assistidos, durante o horário de funcionamento, por
brigadistas, na proporção de quatro para cada centena
ou fração de centena de capacidade excedente, que
estarão incumbidos de promover a evacuação ordenada do recinto, caso seja necessário.
Art. 6º Os estabelecimentos que descumprirem
as normas dispostas nesta Lei estarão sujeitos à cassação do alvará de funcionamento, bem assim a multa
administrativa, nos termos da legislação local.
Art. 7º Fica vedada a concessão de liminar em
mandado de segurança que tenha por objeto o funcionamento ou a obtenção de alvará para estabelecimento
abrangido no art. 1º desta Lei.
Art. 8º Somente poderá obter o alvará e efetivamente funcionar a boate, casa de show ou congênere
que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 9º Os estabelecimentos que não atendem os
requisitos presentes nesta Lei deverão se adequar no
prazo de seis meses, após a data de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O incêndio havido na boate Kiss, em Santa Maria/
RS, no fim de janeiro deste ano, que vitimou centenas
de jovens, alertou o País para a necessidade de se regulamentar a segurança nas boates, casas de show e
estabelecimentos congêneres.
No Brasil, não existe legislação federal sobre o
assunto. Entretanto, a Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre
defesa civil (art. 20, XXVIII). A Lei nº 12.608, de 10 de
abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional
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de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), não trata especificamente sobre a segurança contra incêndios em
casas noturnas ou similares.
Em razão da inexistência de norma federal, diversos entes federativos foram editando regras para
regular a matéria. A fiscalização de itens de segurança
e a concessão de alvarás de funcionamento para estabelecimentos como casas noturnas no País geralmente são feitas pelo corpo de bombeiros e autoridades
locais, baseados em normas estaduais e municipais.
O estado de São Paulo editou o Decreto nº 56.819,
de 10 de março de 2011, que institui o Regulamento
de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo, considerado uma
das normas mais rígidas do País. O referido decreto
estadual atualizou as regras que devem ser seguidas
pelas edificações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ademais, foram
publicadas pelo governo estadual diversas instruções
técnicas, que complementam essas regras e são atualizadas geralmente a cada cinco anos.
No caso do estado de São Paulo, essas regras
são seguidas pelo corpo de bombeiros para liberar o
uso de edificações do ponto de vista da segurança em
relação a incêndios. Ressalte-se que o art. 24 do Decreto nº 56.819, de 2011, estabelece, entre outras, as
seguintes medidas de segurança contra incêndio em
boates e casas noturnas: acesso de viatura na edificação, controle de materiais de acabamento, saídas de
emergência, controle de fumaça, brigada de incêndio,
iluminação de emergência, alarme de incêndio, extintores de incêndio, chuveiros automáticos, sistema de
proteção contra descargas atmosféricas.
A ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) também possui normas sobre o assunto, que
são adotadas por alguns estados e municípios em suas
legislações locais. A norma 9077, por exemplo, sugere
uma concentração máxima de duas pessoas por metro quadrado, largura de saída das portas proporcional
à capacidade de ocupação do local, mínimo de duas
portas de entrada/saída em casas noturnas (e que as
pessoas tenham que caminhar no máximo 30m para
chegar até elas), locais com cinquenta pessoas ou
mais tenham portas que abram para fora, locais com
duzentas pessoas ou mais tenham porta com dispositivo antipânico (que abrem facilmente). Por sua vez, a
norma 12693 especifica parâmetros para a instalação
de extintores de incêndio em edificações.
Entendemos que há necessidade de uniformização de requisitos mínimos para o funcionamento desses estabelecimentos, em norma de âmbito nacional,
sem prejuízo das legislações estaduais já existentes.
Para pesquisar os requisitos mínimos a serem estabe-
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lecidos, valemo-nos da experiência de outros países,
muitos dos quais experimentaram incêndios de grandes proporções em boates.
Nos Estados Unidos, as leis variam não só de
estado para estado, mas de condado para condado ou
de cidade para cidade. Após um incêndio na casa noturna The Station, que matou cem pessoas no Estado
de Rhode Island no ano de 2003, as regras se tornaram
mais rigorosas e tendem a seguir as recomendações
da Associação Nacional de Prevenção contra Incêndios
(NFPA, na sigla em inglês) e da entidade da indústria
americana para a segurança de edifícios, o International Code Council (ICC). O Rhode Island Fire Safety
Code, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade do
uso de borrifadores automáticos de água (sprinklers)
em estabelecimentos com capacidade de mais de cem
pessoas. Além disso, há proibição de uso de sinalizadores inflamáveis em locais fechados, previsão de no
mínimo de duas portas de emergência além da entrada
principal e a vedação do uso de isolamento acústico
inflamável ou tóxico (como a espuma de poliuretano).
Em Toronto, no Canadá, foi criado um guia de
melhores práticas a serem seguidas pelas casas noturnas (Nightlife Establishments Best Practices), com
o objetivo deve orientar os donos desses estabelecimentos em diversos aspectos (segurança, controle
de barulho, controle de lotação, verificação de idade
e prevenção de incêndios). No caso de prevenção a
incêndios, pessoas que são proprietárias ou mesmo
trabalham em casas noturnas são designadas como
supervisores (Supervisory Staff), com o objetivo de
ajudar e orientar (indicação de saídas de emergência,
por exemplo) em caso de necessidade de evacuação
do local, além de fiscalizar diversas práticas, dentre
elas: o limite máximo de ocupação do estabelecimento, a existência e o funcionamento correto de sinais e
luzes de emergência, o desligamento da música com
o acionamento do alarme de incêndio, a acessibilidade das saídas, escadas e corredores de emergência,
a existência de informações acessíveis ao público
sobre a capacidade máxima do estabelecimento e os
procedimentos de emergência, além da aprovação do
Toronto Fire Services antes de cada evento para o uso
de fogos de artifício ou similares.
Na Bélgica, as regras variam de acordo com a
altura da construção e a capacidade máxima do estabelecimento. Um local que pode receber até duas mil
pessoas deve possuir, no mínimo, cinco portas de saída, situadas em zonas opostas. Ademais, o teto deve
ser revestido de material capaz de resistir ao fogo por
pelo menos trinta minutos.
No Reino Unido, a lei para prevenir incêndios lista
uma série de procedimentos a serem seguidos por esta-
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belecimentos comerciais, dentre eles a obrigatoriedade
da existência de saídas de emergência sinalizadas e
desbloqueadas, de equipamentos de combate a incêndio (pelo menos um extintor para cada duzentos metros
quadrados de área) e alarmes, do treinamento de funcionários, além da existência de planos de emergência.
Na França, a legislação estabelece a obrigatoriedade da presença de um bombeiro em qualquer casa noturna que apresente shows de música ou teatro. Ademais,
para realizar apresentações em locais fechados com fogos
de artifício ou outro tipo de material que possa causar
incêndios, é necessária uma autorização especial, após
estudos técnicos que analisem os sistemas de saídas de
emergência e de eliminação de fumaça, além de estimativas de concentração de pessoas no mesmo espaço. As
normas francesas estabelecem ainda critérios de segurança que vão desde a especificação dos materiais de
construção (o teto das casas noturnas devem ser construídos com materiais anti-inflamáveis) até o número
de saídas de emergência (de acordo com o tamanho
dos estabelecimentos), prevendo ainda a instalação
de alarmes de incêndio e iluminação de emergência.
Finalmente, em Israel, a legislação estabelece
que em um local com capacidade para duas mil pessoas deve ter pelo menos três saídas de emergência,
de 2,20 metros de largura cada. Ademais, as casas
noturnas devem possuir dois sistemas considerados
essenciais: um sistema de circulação de ar e ventilação, com pelo menos dois mecanismos para retirar o ar
rarefeito e outros dois para introduzir ar de fora, além
de outro de esguichos, capaz de cobrir toda a área.
Por fim, a utilização de materiais inflamáveis como
espuma é expressamente proibida.
Do nosso ponto de vista, a legislação federal necessária para uniformizar os requisitos mínimos deve
se inspirar nesses exemplos. Foi com esse propósito
que elaboramos o projeto de lei que nesta oportunidade apresentamos e para o qual pedimos o apoio dos
nobres Colegas.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 36, DE 2013
Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, e define requisitos a
serem observados para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
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de show e similares, bem como define os requisitos
a serem observados pelos estados para a concessão
de alvará a esses estabelecimentos.
Art. 2º A concessão de alvará de funcionamento
a boates, casas de shows e similares é condicionada
à observância dos seguintes requisitos, além daqueles
estabelecidos nas normas locais:
I – existência de extintores de incêndio em quantidade suficiente e em localização adequada;
II – instalação de sistemas de proteção contra
incêndios, como chuveiros automáticos e de
exaustão de fumaça, para estabelecimentos com
capacidade acima de cem pessoas;
III – sistema de proteção contra descarga atmosférica (pára-raios);
IV – dispositivo de alarme sonoro de incêndio;
V – sistema de iluminação de emergência;
VI – utilização de produto não-inflamável e que
não produza fumaça tóxica na construção, revestimento ou isolamento acústico dos estabelecimentos;
VII – saídas de emergência devidamente sinalizadas e iluminadas, com portas corta-fogo, na
proporção de uma saída para cada duzentas
pessoas ou menos de capacidade;
VIII – facilidade de acesso de viatura do corpo
de bombeiros.
§ 1º Deverão ser observadas, ainda, todas as
normas pertinentes estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 2º Os órgãos de fiscalização deverão verificar,
no máximo a cada doze meses, o funcionamento dos
sistemas de chuveiros automáticos e de exaustão, bem
como o estado dos extintores de incêndio e dos indicadores e marcas de sinalização das saídas de emergência.
Art. 3º Nenhum estabelecimento poderá receber
pessoas acima da sua capacidade.
Parágrafo único. A capacidade do estabelecimento
deverá ser definida pela autoridade local no momento
da concessão do alvará de funcionamento.
Art. 4º É proibida a utilização de fogos de artifício, sinalizadores e materiais pirotécnicos no recinto
dos estabelecimentos.
Art. 5º Os estabelecimentos com capacidade
acima de duzentas e cinquenta pessoas deverão estar assistidos, durante o horário de funcionamento, por
brigadistas, na proporção de quatro para cada centena
ou fração de centena de capacidade excedente, que
estarão incumbidos de promover a evacuação ordenada do recinto, caso seja necessário.
Art. 6º Os estabelecimentos que descumprirem
as normas dispostas nesta Lei estarão sujeitos à cas-
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sação do alvará de funcionamento, bem assim a multa
administrativa, nos termos da legislação local.
Art. 7º Fica vedada a concessão de liminar em
mandado de segurança que tenha por objeto o funcionamento ou a obtenção de alvará para estabelecimento
abrangido no art. 1º desta Lei.
Art. 8º Somente poderá obter o alvará e efetivamente funcionar a boate, casa de show ou congênere
que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 9º Os estabelecimentos que não atendem os
requisitos presentes nesta Lei deverão se adequar no
prazo de seis meses, após a data de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O incêndio ocorrido na boate Kiss, em Santa
Maria/RS, no fim de janeiro deste ano, que vitimou
centenas de jovens, alertou o País para a necessidade
de se regulamentar a segurança nas boates, casas de
show e estabelecimentos congêneres.
No Brasil, não existe legislação federal sobre o assunto. Entretanto, a Constituição Federal estabelece que
compete privativamente à União legislar sobre defesa civil
(art. 20, XXVIII). A Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012,
que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil (SINPDEC), não trata especificamente sobre a segurança contra incêndios em casas noturnas ou similares.
Em razão da inexistência de norma federal, diversos entes federativos foram editando regras para
regular a matéria. A fiscalização de itens de segurança
e a concessão de alvarás de funcionamento para estabelecimentos como casas noturnas no País geralmente são feitas pelo corpo de bombeiros e autoridades
locais, baseados em normas estaduais e municipais.
O estado de São Paulo editou o Decreto nº 56.819,
de 10 de março de 2011, que institui o Regulamento
de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo, considerado uma
das normas mais rígidas do País. O referido decreto
estadual atualizou as regras que devem ser seguidas
pelas edificações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ademais, foram
publicadas pelo governo estadual diversas instruções
técnicas, que complementam essas regras e são atualizadas geralmente a cada cinco anos.
No caso do estado de São Paulo, essas regras
são seguidas pelo corpo de bombeiros para liberar o
uso de edificações do ponto de vista da segurança em
relação a incêndios. Ressalte-se que o art. 24 do Decreto nº 56.819, de 2011, estabelece, entre outras, as
seguintes medidas de segurança contra incêndio em
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boates e casas noturnas: acesso de viatura na edificação, controle de materiais de acabamento, saídas de
emergência, controle de fumaça, brigada de incêndio,
iluminação de emergência, alarme de incêndio, extintores de incêndio, chuveiros automáticos, sistema de
proteção contra descargas atmosféricas.
A ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) também possui normas sobre o assunto, que
são adotadas por alguns estados e municípios em suas
legislações locais. A norma 9077, por exemplo, sugere
uma concentração máxima de duas pessoas por metro quadrado, largura de saída das portas proporcional
à capacidade de ocupação do local, mínimo de duas
portas de entrada/saída em casas noturnas (e que as
pessoas tenham que caminhar no máximo 30m para
chegar até elas), locais com cinquenta pessoas ou
mais tenham portas que abram para fora, locais com
duzentas pessoas ou mais tenham porta com dispositivo antipânico (que abrem facilmente). Por sua vez, a
norma 12693 especifica parâmetros para a instalação
de extintores de incêndio em edificações.
Entendemos que há necessidade de uniformização de requisitos mínimos para o funcionamento desses estabelecimentos, em norma de âmbito nacional,
sem prejuízo das legislações estaduais já existentes.
Para pesquisar os requisitos mínimos a serem estabelecidos, valemo-nos da experiência de outros países,
muitos dos quais experimentaram incêndios de grandes proporções em boates.
Nos Estados Unidos, as leis variam não só de
estado para estado, mas de condado para condado ou
de cidade para cidade. Após um incêndio na casa noturna The Station, que matou cem pessoas no Estado
de Rhode Island no ano de 2003, as regras se tornaram
mais rigorosas e tendem a seguir as recomendações
da Associação Nacional de Prevenção contra Incêndios
(NFPA, na sigla em inglês) e da entidade da indústria
americana para a segurança de edifícios, o International Code Council (ICC). O Rhode Island Fire Safety
Code, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade do
uso de borrifadores automáticos de água (sprinklers)
em estabelecimentos com capacidade de mais de cem
pessoas. Além disso, há proibição de uso de sinalizadores inflamáveis em locais fechados, previsão de no
mínimo de duas portas de emergência além da entrada
principal e a vedação do uso de isolamento acústico
inflamável ou tóxico (como a espuma de poliuretano).
Em Toronto, no Canadá, foi criado um guia de
melhores práticas a serem seguidas pelas casas noturnas (Nightlife Establishments Best Practices), com
o objetivo deve orientar os donos desses estabelecimentos em diversos aspectos (segurança, controle
de barulho, controle de lotação, verificação de idade
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e prevenção de incêndios). No caso de prevenção a
incêndios, pessoas que são proprietárias ou mesmo
trabalham em casas noturnas são designadas como
supervisores (Supervisory Staff), com o objetivo de
ajudar e orientar (indicação de saídas de emergência,
por exemplo) em caso de necessidade de evacuação
do local, além de fiscalizar diversas práticas, dentre
elas: o limite máximo de ocupação do estabelecimento, a existência e o funcionamento correto de sinais e
luzes de emergência, o desligamento da música com
o acionamento do alarme de incêndio, a acessibilidade das saídas, escadas e corredores de emergência,
a existência de informações acessíveis ao público
sobre a capacidade máxima do estabelecimento e os
procedimentos de emergência, além da aprovação do
Toronto Fire Services antes de cada evento para o uso
de fogos de artifício ou similares.
Na Bélgica, as regras variam de acordo com a
altura da construção e a capacidade máxima do estabelecimento. Um local que pode receber até duas mil
pessoas deve possuir, no mínimo, cinco portas de saída, situadas em zonas opostas. Ademais, o teto deve
ser revestido de material capaz de resistir ao fogo por
pelo menos trinta minutos.
No Reino Unido, a lei para prevenir incêndios lista
uma série de procedimentos a serem seguidos por estabelecimentos comerciais, dentre eles a obrigatoriedade
da existência de saídas de emergência sinalizadas e
desbloqueadas, de equipamentos de combate a incêndio (pelo menos um extintor para cada duzentos metros
quadrados de área) e alarmes, do treinamento de funcionários, além da existência de planos de emergência.
Na França, a legislação estabelece a obrigatoriedade da presença de um bombeiro em qualquer casa
noturna que apresente shows de música ou teatro. Ademais, para realizar apresentações em locais fechados
com fogos de artifício ou outro tipo de material que possa
causar incêndios, é necessária uma autorização especial, após estudos técnicos que analisem os sistemas de
saídas de emergência e de eliminação de fumaça, além
de estimativas de concentração de pessoas no mesmo
espaço. As normas francesas estabelecem ainda critérios
de segurança que vão desde a especificação dos materiais de construção (o teto das casas noturnas devem ser
construídos com materiais anti-inflamáveis) até o número de saídas de emergência (de acordo com o tamanho
dos estabelecimentos), prevendo ainda a instalação de
alarmes de incêndio e iluminação de emergência.
Finalmente, em Israel, a legislação estabelece
que em um local com capacidade para duas mil pessoas deve ter pelo menos três saídas de emergência,
de 2,20 metros de largura cada. Ademais, as casas
noturnas devem possuir dois sistemas considerados
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essenciais: um sistema de circulação de ar e ventilação, com pelo menos dois mecanismos para retirar o ar
rarefeito e outros dois para introduzir ar de fora, além
de outro de esguichos, capaz de cobrir toda a área.
Por fim, a utilização de materiais inflamáveis como espuma é expressamente proibida.
Do nosso ponto de vista, a legislação federal necessária para uniformizar os requisitos mínimos deve
se inspirar nesses exemplos. Foi com esse propósito
que elaboramos o projeto de lei que nesta oportunidade apresentamos e para o qual pedimos o apoio dos
nobres Colegas.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 37, DE 2013
Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, e define requisitos a
serem observados para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, bem como define os requisitos
a serem observados pelos estados para a concessão
de alvará a esses estabelecimentos.
Art. 2º A concessão de alvará de funcionamento
a boates, casas de shows e similares é condicionada
à observância dos seguintes requisitos, além daqueles
estabelecidos nas normas locais:
I – existência de extintores de incêndio em quantidade suficiente e em localização adequada;
II – instalação de sistemas de proteção contra
incêndios, como chuveiros automáticos e de
exaustão de fumaça, para estabelecimentos com
capacidade acima de cem pessoas;
III – sistema de proteção contra descarga atmosférica (pára-raios);
IV – dispositivo de alarme sonoro de incêndio;
V – sistema de iluminação de emergência;
VI – utilização de produto não-inflamável e que
não produza fumaça tóxica na construção, revestimento ou isolamento acústico dos estabelecimentos;
VII – saídas de emergência devidamente sinalizadas e iluminadas, com portas corta-fogo, na
proporção de uma saída para cada duzentas
pessoas ou menos de capacidade;
VIII – facilidade de acesso de viatura do corpo
de bombeiros.
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§ 1º Deverão ser observadas, ainda, todas as
normas pertinentes estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 2º Os órgãos de fiscalização deverão verificar,
no máximo a cada doze meses, o funcionamento dos
sistemas de chuveiros automáticos e de exaustão,
bem como o estado dos extintores de incêndio e dos
indicadores e marcas de sinalização das saídas de
emergência.
Art. 3º Nenhum estabelecimento poderá receber
pessoas acima da sua capacidade.
Parágrafo único. A capacidade do estabelecimento
deverá ser definida pela autoridade local no momento
da concessão do alvará de funcionamento.
Art. 4º É proibida a utilização de fogos de artifício, sinalizadores e materiais pirotécnicos no recinto
dos estabelecimentos.
Art. 5º Os estabelecimentos com capacidade
acima de duzentas e cinquenta pessoas deverão estar assistidos, durante o horário de funcionamento, por
brigadistas, na proporção de quatro para cada centena
ou fração de centena de capacidade excedente, que
estarão incumbidos de promover a evacuação ordenada do recinto, caso seja necessário.
Art. 6º Os estabelecimentos que descumprirem
as normas dispostas nesta Lei estarão sujeitos à cassação do alvará de funcionamento, bem assim a multa
administrativa, nos termos da legislação local.
Art. 7º Fica vedada a concessão de liminar em
mandado de segurança que tenha por objeto o funcionamento ou a obtenção de alvará para estabelecimento
abrangido no art. 1º desta Lei.
Art. 8º Somente poderá obter o alvará e efetivamente funcionar a boate, casa de show ou congênere
que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 9º Os estabelecimentos que não atendem os
requisitos presentes nesta Lei deverão se adequar no
prazo de seis meses, após a data de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O incêndio havido na boate Kiss, em Santa Maria/
RS, no fim de janeiro deste ano, que vitimou centenas
de jovens, alertou o País para a necessidade de se regulamentar a segurança nas boates, casas de show e
estabelecimentos congêneres.
No Brasil, não existe legislação federal sobre o
assunto. Entretanto, a Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre
defesa civil (art. 20, XXVIII). A Lei nº 12.608, de 10 de
abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional
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de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), não trata especificamente sobre a segurança contra incêndios em
casas noturnas ou similares.
Em razão da inexistência de norma federal, diversos entes federativos foram editando regras para
regular a matéria. A fiscalização de itens de segurança
e a concessão de alvarás de funcionamento para estabelecimentos como casas noturnas no País geralmente são feitas pelo corpo de bombeiros e autoridades
locais, baseados em normas estaduais e municipais.
O estado de São Paulo editou o Decreto nº 56.819,
de 10 de março de 2011, que institui o Regulamento
de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo, considerado uma
das normas mais rígidas do País. O referido decreto
estadual atualizou as regras que devem ser seguidas
pelas edificações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ademais, foram
publicadas pelo governo estadual diversas instruções
técnicas, que complementam essas regras e são atualizadas geralmente a cada cinco anos.
No caso do estado de São Paulo, essas regras
são seguidas pelo corpo de bombeiros para liberar o
uso de edificações do ponto de vista da segurança em
relação a incêndios. Ressalte-se que o art. 24 do Decreto nº 56.819, de 2011, estabelece, entre outras, as
seguintes medidas de segurança contra incêndio em
boates e casas noturnas: acesso de viatura na edificação, controle de materiais de acabamento, saídas de
emergência, controle de fumaça, brigada de incêndio,
iluminação de emergência, alarme de incêndio, extintores de incêndio, chuveiros automáticos, sistema de
proteção contra descargas atmosféricas.
A ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) também possui normas sobre o assunto, que
são adotadas por alguns estados e municípios em suas
legislações locais. A norma 9077, por exemplo, sugere
uma concentração máxima de duas pessoas por metro quadrado, largura de saída das portas proporcional
à capacidade de ocupação do local, mínimo de duas
portas de entrada/saída em casas noturnas (e que as
pessoas tenham que caminhar no máximo 30m para
chegar até elas), locais com cinquenta pessoas ou
mais tenham portas que abram para fora, locais com
duzentas pessoas ou mais tenham porta com dispositivo antipânico (que abrem facilmente). Por sua vez, a
norma 12693 especifica parâmetros para a instalação
de extintores de incêndio em edificações.
Entendemos que há necessidade de uniformização de requisitos mínimos para o funcionamento desses estabelecimentos, em norma de âmbito nacional,
sem prejuízo das legislações estaduais já existentes.
Para pesquisar os requisitos mínimos a serem estabe-
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lecidos, valemo-nos da experiência de outros países,
muitos dos quais experimentaram incêndios de grandes proporções em boates.
Nos Estados Unidos, as leis variam não só de
estado para estado, mas de condado para condado ou
de cidade para cidade. Após um incêndio na casa noturna The Station, que matou cem pessoas no Estado
de Rhode Island no ano de 2003, as regras se tornaram
mais rigorosas e tendem a seguir as recomendações
da Associação Nacional de Prevenção contra Incêndios
(NFPA, na sigla em inglês) e da entidade da indústria
americana para a segurança de edifícios, o International Code Council (ICC). O Rhode Island Fire Safety
Code, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade do
uso de borrifadores automáticos de água (sprinklers)
em estabelecimentos com capacidade de mais de cem
pessoas. Além disso, há proibição de uso de sinalizadores inflamáveis em locais fechados, previsão de no
mínimo de duas portas de emergência além da entrada
principal e a vedação do uso de isolamento acústico
inflamável ou tóxico (como a espuma de poliuretano).
Em Toronto, no Canadá, foi criado um guia de
melhores práticas a serem seguidas pelas casas noturnas (Nightlife Establishments Best Practices), com
o objetivo deve orientar os donos desses estabelecimentos em diversos aspectos (segurança, controle
de barulho, controle de lotação, verificação de idade
e prevenção de incêndios). No caso de prevenção a
incêndios, pessoas que são proprietárias ou mesmo
trabalham em casas noturnas são designadas como
supervisores (Supervisory Staff), com o objetivo de
ajudar e orientar (indicação de saídas de emergência,
por exemplo) em caso de necessidade de evacuação
do local, além de fiscalizar diversas práticas, dentre
elas: o limite máximo de ocupação do estabelecimento, a existência e o funcionamento correto de sinais e
luzes de emergência, o desligamento da música com
o acionamento do alarme de incêndio, a acessibilidade das saídas, escadas e corredores de emergência,
a existência de informações acessíveis ao público
sobre a capacidade máxima do estabelecimento e os
procedimentos de emergência, além da aprovação do
Toronto Fire Services antes de cada evento para o uso
de fogos de artifício ou similares.
Na Bélgica, as regras variam de acordo com a
altura da construção e a capacidade máxima do estabelecimento. Um local que pode receber até duas mil
pessoas deve possuir, no mínimo, cinco portas de saída, situadas em zonas opostas. Ademais, o teto deve
ser revestido de material capaz de resistir ao fogo por
pelo menos trinta minutos.
No Reino Unido, a lei para prevenir incêndios
lista uma série de procedimentos a serem seguidos
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por estabelecimentos comerciais, dentre eles a obrigatoriedade da existência de saídas de emergência
sinalizadas e desbloqueadas, de equipamentos de
combate a incêndio (pelo menos um extintor para
cada duzentos metros quadrados de área) e alarmes,
do treinamento de funcionários, além da existência de
planos de emergência.
Na França, a legislação estabelece a obrigatoriedade da presença de um bombeiro em qualquer casa
noturna que apresente shows de música ou teatro.
Ademais, para realizar apresentações em locais fechados com fogos de artifício ou outro tipo de material
que possa causar incêndios, é necessária uma autorização especial, após estudos técnicos que analisem
os sistemas de saídas de emergência e de eliminação
de fumaça, além de estimativas de concentração de
pessoas no mesmo espaço. As normas francesas estabelecem ainda critérios de segurança que vão desde a
especificação dos materiais de construção (o teto das
casas noturnas devem ser construídos com materiais
anti-inflamáveis) até o número de saídas de emergência (de acordo com o tamanho dos estabelecimentos),
prevendo ainda a instalação de alarmes de incêndio e
iluminação de emergência.
Finalmente, em Israel, a legislação estabelece que
em um local com capacidade para duas mil pessoas deve
ter pelo menos três saídas de emergência, de 2,20 metros
de largura cada. Ademais, as casas noturnas devem possuir dois sistemas considerados essenciais: um sistema
de circulação de ar e ventilação, com pelo menos dois
mecanismos para retirar o ar rarefeito e outros dois para
introduzir ar de fora, além de outro de esguichos, capaz
de cobrir toda a área. Por fim, a utilização de materiais
inflamáveis como espuma é expressamente proibida.
Do nosso ponto de vista, a legislação federal necessária para uniformizar os requisitos mínimos deve
se inspirar nesses exemplos. Foi com esse propósito
que elaboramos o projeto de lei que nesta oportunidade apresentamos e para o qual pedimos o apoio dos
nobres Colegas.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 38, DE 2013
Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código Brasileiro de
Trânsito), para dispor sobre o financiamento da obtenção da carteira nacional de habilitação por pessoas de baixa renda com
recursos do Fundo Nacional de Segurança
e Educação de Trânsito – FUNSET.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de
tráfego, de campo, policiamento, fiscalização,
educação de trânsito e no financiamento da
obtenção da carteira nacional de habilitação
por pessoas de baixa renda.
§ 1º O percentual de cinco por cento do valor
das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de
âmbito nacional destinado à segurança, educação de trânsito e financiamento da obtenção
da carteira nacional de habilitação por pessoas
de baixa renda, na categoria B para iniciantes
e nas categorias profissionais C, D e E.
§ 2º Para efeitos desta lei considera-se baixa
renda pessoas cuja renda mensal não ultrapasse três salários mínimos.” (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nos últimos anos, muito embora tenha havido queda da taxa de desemprego, os setores empregadores
de grandes contingentes de mão de obra qualificada
não conseguem ocupar seus postos de trabalho. É
caso do setor transportador, que tem cerca de 40.000
vagas ociosas para motoristas devidamente habilitados a exercerem essa atividade.
No setor de transporte existe, inclusive, a expectativa de um apagão de mão de obra, caso nada seja
feito para integrar mais pessoas qualificadas a esse
mercado de trabalho.
A situação descrita revela recursos ociosos, que,
uma vez integrados ao processo produtivo, gerarão
mais emprego, mais renda, mais consumo, girando a
economia e fortalecendo ainda mais nosso País.
Atualmente, um condutor amador de categoria B
que deseje obter uma carteira profissional de categoria
C ou D, bem como o motorista profissional que deseje
migrar entre as categorias C, D e E, precisa investir,
aproximadamente, R$1.600,00 (mil e seiscentos reais)
com cursos e documentação, além dos gastos com
deslocamento e refeições durante as aulas práticas e
os exames exigidos pela legislação.
Nesse contexto, apresentamos o presente projeto
de lei visando direcionar recursos do Fundo Nacional
de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) para
o financiamento da obtenção da carteira nacional de
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habilitação para indivíduos pertencentes a famílias de
baixa renda.
A medida tem fortíssimo impacto social, por tirar da ociosidade, do subemprego ou desemprego,
pessoas que poderiam estar integradas ao processo
produtivo como motoristas profissionais, aumentando
a empregabilidade e permitindo-lhes contribuir com o
sustento familiar.
Esta proposta também proporcionará vantagens
econômicas a milhares de famílias, pela via de aumento da renda familiar e do emprego geral da economia,
sem mencionar a ocupação das vagas ociosas para
os cargos de motorista profissional que atualmente
assombram o setor de transporte.
O mercado de trabalho de transporte tem como
requisito imprescindível para a inclusão social e produtiva a qualificação profissional, que começa pela obtenção da CNH nas categorias profissionais e prossegue
por meio dos cursos oferecidos pelos serviços sociais
autônomos do transporte
Pelo forte apelo inclusivo social e econômico desta
proposta e pelas razões expostas, estamos convencidos de que esta iniciativa merecerá o acolhimento e
os aperfeiçoamentos que se fizerem necessários por
parte dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 39, DE 2013
Altera a Lei nº 9.049, de 8 de maio de 1995,
para permitir o registro da condição de
“pessoa com deficiência” no documento
pessoal de identificação.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Lei nº 9.049, de 18 de maio de 1995,
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
“Art. 2º-A Poderá ser incluída na Cédula de
Identidade, a pedido do titular, a condição de
pessoa com deficiência.
§ 1º A informação de que trata o caput será
eficaz, para todos os fins de direito:
I – por prazo indeterminado, no caso de deficiência permanente;
II – pelo prazo de dois anos, renovável por
igual período, no caso de deficiência não permanente ou deficiência mental.
§ 2º Para o efeito de reserva de vagas em certames públicos e de recebimento de benefícios
monetários ou tributários, a cédula de identidade com a informação de que trata o caput
não eximirá a pessoa de submeter-se a novos
exames médicos, se assim for exigido, de modo
específico, no edital do certame. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após
a data de sua publicação.
Justificação

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
....................................................................................
Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por
cento do valor das multas de trânsito arrecadadas
será depositado, mensalmente, na conta de fundo
de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa).

Documentos são marcas que individualizam seu
titular e representam sua expressão em todas as atividades cotidianas da sociedade. Existe estreita correlação,
inclusive psicológica, entre esses papéis e seus titulares,
principalmente naquelas pessoas com algum tipo de
deficiência, seja física, sensorial, mental ou intelectual.
A nossa Constituição traz em seu bojo comandos
destinados a garantir a cidadania e evitar a marginalização das pessoas (artigos 1º, II e 3º, III).
Cabe ao legislador preocupar-se com o pleno
exercício dos direitos individuais e sociais dos cidadãos,
visando à sua efetiva inclusão social, principalmente
quando se trata de pessoas com deficiência.
Assim, é preciso buscar alternativas que solucionem os transtornos que as pessoas com deficiência
enfrentam para, frequentemente, ter de apresentar atestados médicos atualizados a fim de comprovar o seu estado e, assim, obter os benefícios que a lei lhes confere.
É necessário diminuir os esforços das pessoas
com deficiência na busca de seus interesses e da realização dos valores sociais de respeito à dignidade
humana e de diminuição das desigualdades sociais.
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Compete ao Estado desburocratizar o acesso à
cidadania, promovendo alternativas que minimizem as
dificuldades para alcançá-la, e fornecer os instrumentos necessários para a execução dos preceitos legais.
Conto com o apoio dos Nobres Pares para alcançarmos esse objetivo.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
Faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, das informações que
especifica.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Qualquer cidadão poderá requerer à autoridade pública expedidora o registro, no respectivo documento pessoal de identificação, do número e, se for
o caso, da data de validade dos seguintes documentos:
1. Carteira Nacional de Habilitação;
2. Título de Eleitor;
3. Cartão de Identidade do Contribuinte do Imposto de Renda;
4. Identidade Funcional ou Carteira Profissional;
5. Certificado Militar.
Art. 2º Poderão, também, ser incluídas na Cédula
de Identidade, a pedido do titular, informações sucintas
sobre o tipo sangüíneo, a disposição de doar órgãos
em caso de morte e condições particulares de saúde
cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular.
Art. 3º Dispor-se-á, na regulamentação desta lei,
sobre o modelo de Cédula de Identidade a ser adotado,
bem como sobre os dísticos admissíveis.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Nelson A. Jobim.
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 40, DE 2013
Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (PROINFA), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a uni-

873

Quarta-feira 20 04479

versalização do serviço público de energia
elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27
de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril
de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no
5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24
de julho de 2000, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 13. ..........................................................
........................................................................
VII – prover recursos para compensar descontos aplicados nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de distribuição e nas tarifas de
energia elétrica, conforme regulamentação do
Poder Executivo;
VIII – prover recursos para compensar o efeito
da não adesão à prorrogação de concessões de
geração de energia elétrica, conforme regulamentação do Poder Executivo, assegurando o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias
de distribuição, consoante disposto no § 2° do art.
1° da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013; e
IX – prover recursos para promover o uso de
condicionadores de ar em escolas públicas
dos ensinos médio e fundamental das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mediante
desconto de 50% nas tarifas de fornecimento
e subvenção integral das instalações elétricas
externas, até medidor exclusivo, necessárias à
implantação dos sistemas de condicionamento
de ar...................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As condições ambientais das escolas interferem
fortemente no desempenho escolar de alunos de todas
as idades, mormente, no ensino médio e no fundamental. Havendo condições desfavoráveis, a qualidade do
ensino fica fortemente prejudicada.
A carência de recursos destinados à infraestrutura das escolas tem levado as direções das escolas a
priorizarem os investimentos, e têm deixado de lado um
fator extremamente relevante para o bom desempenho
dos alunos: a climatização dos espaços das escolas.
Em regiões mais quentes, como o Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, pela ausência de sistemas de condicionamento de ar, as salas escolares se tornam verdadeiras estufas, causando enorme desconforto tanto para
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os alunos quanto para os professores, com evidentes
prejuízos ao processo de aprendizado.
A proposta que ora apresento visa a reduzir as
barreiras à instalação de condicionadores de ar, comumente enfrentadas pelas direções das escolas. A
climatização de salas de aula permitirá que os alunos
de escolas públicas do ensino médio e fundamental
possam maximizar o seu desempenho escolar.
Sala das Sessões. – Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002
Mensagem de veto
Texto compilado
Conversão da MPv nº 14, de 2001
Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia
elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27
de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril
de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no
5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24
de julho de 2000, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, relativos à aquisição de
energia elétrica (kWh) e à contratação de capacidade
de geração ou potência (kW) pela Comercializadora
Brasileira de Energia Emergencial – CBEE serão rateados entre todas as classes de consumidores finais
atendidas pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado,
proporcionalmente ao consumo individual verificado,
mediante adicional tarifário específico, segundo regulamentação a ser estabelecida pela Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL.
....................................................................................
Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE visando ao desenvolvimento energético dos Estados, além dos seguintes objetivos: (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
I – promover a universalização do serviço de
energia elétrica em todo o território nacional; (Redação
dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
a) (revogada); (Incluído pela Lei nº 12.783, de
2013)
b) (revogada); (Incluído pela Lei nº 12.783, de 2013)
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II – garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa
de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa
Renda; (Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
III – prover recursos para os dispêndios da Conta
de Consumo de Combustíveis – CCC; (Redação dada
pela Lei nº 12.783, de 2013)
IV – prover recursos e permitir a amortização de
operações financeiras vinculados à indenização por
ocasião da reversão das concessões ou para atender
à finalidade de modicidade tarifária; (Redação dada
pela Lei nº 12.783, de 2013)
V – promover a competitividade da energia produzida a partir da fonte carvão mineral nacional nas áreas
atendidas pelos sistemas interligados, destinando-se
à cobertura do custo de combustível de empreendimentos termelétricos em operação até 6 de fevereiro
de 1998, e de usinas enquadradas no § 2o do art. 11
da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998; e (Redação
dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
VI – promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, outras
fontes renováveis e gás natural. (Redação dada pela
Lei nº 12.783, de 2013)
VII – prover recursos para compensar descontos
aplicados nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de
distribuição e nas tarifas de energia elétrica, conforme
regulamentação do Poder Executivo; e (Incluído pela
Medida Provisória nº 605, de 2013)
VIII – prover recursos para compensar o efeito
da não adesão à prorrogação de concessões de geração de energia elétrica, conforme regulamentação do
Poder Executivo, assegurando o equilíbrio da redução
das tarifas das concessionárias de distribuição, consoante disposto no § 2o do art. 1o da Lei no 12.783, de 11
de janeiro de 2013. (Incluído pela Medida Provisória
nº 605, de 2013)
....................................................................................
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 26 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pedro Malan – Sérgio Silva do Amaral
– Francisco Luiz Sibut Gomide – Silvano Gianni.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.4.2002 (Edição
extra)

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de Serviços de Infraestrutura, cabendo à última a
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 41, DE 2013
Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e
o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, que trata dos crimes hediondos, para
qualificar o crime de homicídio contra agentes públicos e torná-lo hediondo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 121...........................................................
........................................................................
§ 2º.................................................................
VI – contra servidor público integrante dos órgãos referidos nos incisos I a V do art. 144 da
Constituição Federal e de guarda municipal,
membro do Ministério Público ou da Defensoria
Pública ou do Poder Judiciário, ou agente do
sistema penitenciário, no exercício da função
ou em razão dela.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2° O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ............................................................
I – homicídio (art. 121), quando praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, ainda
que cometido por um só agente, e homicídio
qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV, V e VI);
.............................................................. ” (NR)
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No decorrer deste ano, o nosso país esteve marcado pela violência contra policiais, em que se destaca
a morte de um policial a cada 32 horas, conforme levantamento do jornal “Folha”, junto às Secretarias de
Segurança Pública.
Conforme dados oficiais de 31 de outubro passado, já se totalizavam 229 policiais civis e militares
assassinados em todo o país, sendo que 79% deles
estavam de folga, em situação mais vulnerável. Em
São Paulo, sobressai-se, até em então, a morte de 98
policiais, sendo 88 policiais militares.
Para Camila Dias, pesquisadora do Núcleo de
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo,
esse número é elevado, tendo em vista que, no ano
de 2010, nos EUA, foram assassinados 56 policiais.
Entendemos que as autoridades policiais, os
guardas municipais, os membros do Ministério Pú-
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blico, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário,
e os agentes do sistema penitenciário necessitam
de mais garantias no exercício da função ou em razão dela, para o bom desempenho da proteção da
sociedade.
O agente de homicídio contra essas autoridades
não pode confiar na sua punição branda, o que pode
abalar o Estado Democrático de Direito, pois podem
exacerbar-se sentimentos de medo e insegurança em
instituições públicas e nas comunidades.
Atualmente, a pena prevista no Código Penal por
homicídio simples é de 6 a 20 anos de reclusão. No
caso de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de
reclusão. A pena por crimes considerados hediondos
é cumprida inicialmente em regime fechado; além disso, esses crimes não são passíveis de anistia, graça
ou indulto.
Por tais motivos, propomos o presente Projeto de
Lei, para que os agentes públicos tenham mais proteção independente do exercício das suas atividades.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Segurança Pública
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.
....................................................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses Guimarães, Presidente – Mauro Benevides , 1.º Vice-Presidente – Jorge Arbage , 2.º Vice-Presidente –
Marcelo Cordeiro , 1.º Secretário – Mário Maia , 2.º
Secretário – Arnaldo Faria de Sá.
DECRETO-LEI
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
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PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Anterioridade da Lei
Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Lei penal no tempo
Art. 2º – Ninguém pode ser punido por fato que
lei posterior deixa de considerar crime, cessando em
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Parágrafo único – A lei posterior, que de qualquer
modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores,
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Lei excepcional ou temporária (Incluído pela
....................................................................................
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de
um sexto a um terço.
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I – mediante paga ou promessa de recompensa,
ou por outro motivo torpe;
II – por motivo fútil;
III – com emprego de veneno, fogo, explosivo,
asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que possa resultar perigo comum;
IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
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V – para assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena – reclusão, de doze a trinta anos.
....................................................................................
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 360. Ressalvada a legislação especial sobre
os crimes contra a existência, a segurança e a integridade do Estado e contra a guarda e o emprego da economia popular, os crimes de imprensa e os de falência,
os de responsabilidade do Presidente da República e
dos Governadores ou Interventores, e os crimes militares, revogam-se as disposições em contrário.
Art. 361 – Este Código entrará em vigor no dia
1º de janeiro de 1942.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da
Independência e 52º da República. – GETÚLIO VARGAS – Francisco Campos.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.1940

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Mensagem de veto
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição
Federal, e determina outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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)
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido
por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
II – latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
III – extorsão qualificada pela morte (art. 158, §
2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
IV – extorsão mediante seqüestro e na forma
qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e
§§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015,
de 2009)
VII – epidemia com resultado morte (art. 267, §
1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº
9.695, de 1998)
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VII-B – falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a fins terapêuticos
ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B,
com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho
de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
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)
....................................................................................
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR
– Bernardo Cabral.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.7.1990

(À Comissão Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 42, DE 2013
Dispõe sobre a transmissão do direito de
utilização de área pública por mobiliários
urbanos do tipo quiosque e trailer no caso
de morte ou enfermidade de seu titular.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a transmissão do
direito de utilização de área pública por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer no caso de morte ou
enfermidade do seu titular.
Art. 2º O direito de utilização privada de área pública por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer
será transferido, nesta ordem, ao cônjuge ou ao companheiro, aos descendentes e aos ascendentes do titular,
no caso de falecimento deste ou de enfermidade física
ou mental que o impeça de gerir seus próprios atos.
§ 1º Somente será deferido o direito de que trata
o caput deste artigo ao cônjuge que atender os requisitos do art. 1.830 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil.
§ 2º O direito de que trata o caput deste artigo
não será considerado herança para todos os efeitos
de direito.
§ 3º Entre os parentes de mesma classe, preferir-se-á os parentes de grau mais próximo.
§ 4º A transmissão de que trata o caput deste
artigo dependerá de:
I – requerimento do interessado no prazo previsto
no art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil – para a abertura do inventário e partilha;
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II – preenchimento pelo dependente dos requisitos exigidos pelo Município para a utilização
privada de área pública por mobiliários urbanos
do tipo quiosque e trailer.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As cidades brasileiras devem muito àqueles que,
com seus quiosques e trailers, embelezam as calçadas,
vivificam as ruas e confortam a todos os cidadãos que,
fora de suas residências, precisam de suporte e ânimo
para desempenhar as múltiplas tarefas quotidianas.
Esses titulares de quiosques ou trailers investem
seus recursos e suas vidas nessa relevante vocação
de interesse público.
Apesar disso, eles são constantemente supliciados com a inexistência de uma garantia legal de que,
com sua morte ou sua incapacitação, seus dependentes – que, com o revigorante afeto familiar, inspiram-nos na missão de iluminar a cidade – não ficarão ao
desamparo.
Esse quadro de injustiça agrava-se ao recordar
que, comumente, esses dependentes abdicam de sua
individualidade e autonomia profissionais para trabalhar
conjuntamente com o titular do quiosque ou trailer a
fim de assegurar uma adequada renda familiar.
A presente proposição destina-se a curar essa
nefasta patologia.
E é por conta do relevantíssimo mérito da presente
iniciativa que solicitamos o apoio de todos os nobres
Congressistas para a célere tramitação e aprovação
deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
....................................................................................
Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte
do outro, não estavam separados judicialmente, nem
separados de fato há mais de dois anos, salvo prova,
neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.
....................................................................................
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Vigência
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
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Art. 983. O processo de inventário e partilha deve
ser aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar da
abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subseqüentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos,
de ofício ou a requerimento de parte. (Redação dada
pela Lei nº 11.441, de 2007).
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de resolução
que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 6, DE 2013
(Do Senador Valdir Raupp)
Altera os arts. 101 e 374 da Resolução nº
93, de 27 de novembro de 1970, que dispõe
sobre o Regimento Interno do Senado Federal, para determinar que todos os projetos
de código sejam apreciados pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts.101 e 374 da Resolução nº 93,
de 27 de novembro de 1970, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 101. ........................................................
........................................................................
§ 3º Todos os projetos de código em tramitação
no Senado Federal, inclusive aqueles referidos
no art. 374, serão submetidos à apreciação da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para que sobre eles se manifeste quanto
à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e regimentalidade, consoante o disposto no inciso I e, quando for o caso, sobre
o mérito, nos termos do inciso II, ambos do
caput deste artigo.
§ 4º A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania será sempre a última a se manifestar, inclusive na hipótese do art. 374, antes do
encaminhamento do projeto de código à Mesa
para deliberação do Plenário.” (NR)
“Art. 374. ........................................................
........................................................................
VI – a comissão terá cinco dias úteis para concluir o seu estudo e encaminhar à Comissão
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de Constituição, Justiça e Cidadania o parecer
sobre o projeto e as emendas;
........................................................................
IX – publicado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e distribuídos os
avulsos, será o projeto incluído, com exclusividade, em Ordem do Dia, obedecido o interstício regimental;
X – a discussão, em plenário, far-se-á sobre
o projeto e as emendas, em um único turno,
podendo o relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e o relator geral
na comissão temporária usarem da palavra
sempre que for necessário, ou, no caso desse
último, delegá-la ao relator parcial;
........................................................................
XII – encerrada a discussão, passar-se-á à
votação, sendo que os destaques só poderão
ser requeridos por líder, pelo relator geral, pelo
relator na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania ou por vinte Senadores;
............................................................... ”(NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
O Código é uma tentativa do legislador de consolidar, em um único diploma legal, as inúmeras variantes jurídicas referentes à determinada matéria que,
em regra, é bastante complexa, específica, extensa e
polêmica.
É uma forma de estruturar o conhecimento e o
tratamento de determinado sistema ou subsistema
jurídico, por intermédio da fixação de princípios, conceitos, objetivos, institutos, prazos, recursos e outras
regras de regência.
Essa estratégia legislativa traz em si a vantagem
de proporcionar tratamento harmônico, orgânico e razoável às normas aplicáveis, minimizando, assim, a
pulverização legislativa sobre um mesmo assunto que
tende a gerar contradições, superposições, ambigüidades e omissões.
Não é interesse deste projeto de resolução aprofundar o debate sobre as distinções entre a legislação
codificada e a esparsa, nem tampouco defender a
aplicação generalizada da estratégia das codificações.
O que se pretende é conferir racionalidade legislativa à tramitação dos projetos de código no âmbito
do Senado Federal.
Pela redação da Resolução nº 93, de 1970, que
dispõe sobre o Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), ora em vigor, os projetos de código possuem
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duas espécies de tramitação, que variam em face da
origem da proposição.
Se os projetos de código forem de iniciativa singular de Senador, forem originários da Câmara dos
Deputados, ou forem da iniciativa legislativa do Presidente da República tramitarão, na etapa regimental que
antecede a deliberação final em Plenário, exatamente
como tramitam os demais projetos de lei, observadas
certas particularidades regimentais – como, por exemplo, impossibilidade de decisão terminativa sobre eles
no âmbito das Comissões permanentes, ex vi do disposto no art. 91, inciso I, do RISF, ou prazo maior para
a apresentação de emendas por Senadores, conforme
preceitua o art. 122, inciso II, alínea a do RISF.
São, pois, distribuídos, em razão da matéria, para
a apreciação das comissões permanentes afins, antes
de serem encaminhados para a final deliberação no
Plenário do Senado Federal.
A segunda espécie de tramitação é aquela disciplinada pelo art. 374, inserido no Capítulo II, Dos
Projetos de Código, do Título IX, Das Proposições Sujeitas a Disposições Especiais, do Regimento Interno
do Senado Federal.
Nessa tramitação peculiar, quando elaborados
por juristas, comissão de juristas, comissão ou subcomissão especialmente criada com essa finalidade,
e que tenham sido antes amplamente divulgados, os
projetos de código serão apreciados por comissão temporária designada pelo Presidente do Senado Federal,
tanto no que concerne ao juízo de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e regimentalidade,
quanto ao mérito.
Concluída a apreciação na comissão temporária, o parecer é encaminhado à Mesa para, posteriormente, ser incluído na ordem do dia do Plenário. Não
há a apreciação pelas comissões permanentes do
Senado Federal.
Este projeto de resolução propõe que em ambas
as espécies possíveis de tramitação legislativa, seja a
genérica, seja a específica disciplinada pelo art. 374
do RISF, os projetos de código sejam submetidos ao
crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), antes de serem apreciados em Plenário.
E qual é a razão desta proposta?
Não resta dúvida sobre a extrema importância
e o caráter estruturante dos códigos para a vida de
todos os cidadãos brasileiros. Nesse sentido, é impensável que matéria com tal complexidade, relevância e abrangência possa ser apreciada pelo Plenário
do Senado Federal sem a análise detida por parte da
Comissão que detém a competência regimental para
se manifestar sobre a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e regimentalidade de qualquer
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matéria, conforme se depreende da análise do inciso
I do art. 101 do RISF.
E mais. Há ainda as matérias elencadas no inciso
II do art. 101 do RISF que, se forem objeto do projeto
de código sob análise, atrairão a competência da CCJ
para se manifestar, também, sobre o mérito.
Assim, tanto o projeto de código submetido à
regra geral de tramitação dos demais projetos de lei,
quanto aqueles cuja disciplina é fixada pelo art. 374
do RISF devem ser submetidos ao crivo da CCJ para
que se confira maior segurança jurídica ao Plenário
quando da final deliberação sobre a matéria.
É inadmissível que diplomas legais da estatura
do Código Florestal, do Código de Mineração, do Código Penal ou do Código Civil possam ser aprovados
pelo Plenário do Senado Federal sem que a CCJ sobre
eles tenha se manifestado.
Remanesce uma última questão referente ao
momento em que a CCJ deve se manifestar sobre os
projetos de código. Pouca efetividade legislativa haveria na manifestação da CCJ, caso ela tivesse que se
posicionar inicialmente sobre determinada matéria,
visto que o texto original poderia restar completamente
alterado após as discussões e deliberações posteriores sobre o mérito.
Receberia o Plenário uma manifestação quanto
à constitucionalidade e juridicidade de um texto que
não mais existiria, o que reduziria sobremaneira a
segurança que lhe poderia ser conferida para a final
deliberação.
Nesse sentido, parece-nos mais apropriado que
a CCJ seja a última a se pronunciar, após as deliberações sobre o mérito pelas comissões permanentes
competentes ou, na hipótese de incidência do art. 374
do RISF, após a manifestação da comissão temporária
especificamente designada para análise da matéria.
Aprovado o presente projeto de resolução, todos
os projetos de código – tanto os que tramitam sob as
regras gerais do Regimento Interno do Senado Federal,
com mitigações, quanto os que tramitam sob a regência especial do art. 374 do RISF – serão submetidos
à análise da CCJ.
Essa alteração regimental terá o condão de conferir maior racionalidade legislativa à tramitação legislativa e maior segurança jurídica à manifestação do
Plenário da Casa sobre temas relevantes, complexos
e extensos.
Por todo exposto, submetemos o presente projeto de resolução ao crivo das Senhoras Senadoras
e dos Senhores Senadores, esperando contar com
valiosas contribuições para seu aprimoramento e posterior aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
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LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO SENADO FEDERAL
RESOLUÇÃO Nº 93 DE 1970
....................................................................................
Art. 101. À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania compete:
I – opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem
submetidas por deliberação do Plenário, por despacho
da Presidência, por consulta de qualquer comissão, ou
quando em virtude desses aspectos houver recurso
de decisão terminativa de comissão para o Plenário;
II – ressalvadas as atribuições das demais comissões, emitir parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias
de competência da União, especialmente as seguintes:
a) criação de Estado e Territórios, incorporação
ou desmembramento de áreas a eles pertencentes;
b) estado de defesa, estado de sítio e intervenção
federal (Const., art. 49, IV), requisições civis e anistia;
c) segurança pública, corpos de bombeiros militares, polícia, inclusive marítima, aérea de fronteiras,
rodoviária e ferroviária;
d) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário;
e) uso dos símbolos nacionais, nacionalidade,
cidadania e naturalização, extradição e expulsão de
estrangeiros, emigração e imigração;
f) órgãos do serviço público civil da União e servidores da administração direta e indireta do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Territórios;
g) normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no
art. 37, XXI, da Constituição, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos
do art. 173, § 1o, III, também da Constituição (Const.,
art. 22, XXVII);
h) perda de mandato de Senador (Const., art.
55), pedido de licença de incorporação de Senador às
Forças Armadas (Const., art. 53, § 7o);
i) escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Governador de
Território, escolha e destituição do Procurador– Geral
da República (Const., art. 52, III, a, c e e);
j) transferência temporária da sede do Governo
Federal;
l) registros públicos, organização administrativa e
judiciária do Ministério Público e Defensoria Pública da
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União e dos Territórios, organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
m) limites dos Estados e bens do domínio da
União;
n) desapropriação e inquilinato;
o) criação, funcionamento e processo do juizado
de pequenas causas, assistência jurídica e defensoria
pública, custas dos serviços forenses;
p) matéria a que se refere o art. 96, II, da Constituição Federal;
III – propor, por projeto de resolução, a suspensão,
no todo ou em parte, de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (Const., art. 52, X);
IV – opinar, em cumprimento a despacho da
Presidência, sobre as emendas apresentadas como
de redação, nas condições previstas no parágrafo único do art. 234;
V – opinar sobre assunto de natureza jurídica ou
constitucional que lhe seja submetido, em consulta,
pelo Presidente, de ofício, ou por deliberação do Plenário, ou por outra comissão;
VI – opinar sobre recursos interpostos às decisões da Presidência;
VII – opinar sobre os requerimentos de voto de
censura, aplauso ou semelhante, salvo quando o assunto possa interessar às relações exteriores do País.
§ 1o Quando a Comissão emitir parecer pela
inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada
definitivamente, por despacho do Presidente do Senado, salvo, não sendo unânime o parecer, recurso
interposto nos termos do art. 254.
§ 2o Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda corrigindo
o vício. (NR)
Art. 374. Na sessão em que for lido o projeto de
código, a Presidência designará uma comissão temporária para seu estudo, composta de onze membros,
e fixará o calendário de sua tramitação, obedecidos os
seguintes prazos e normas:
I – a comissão se reunirá até o dia útil seguinte
à sua constituição, para eleger o Presidente e o Vice-Presidente, sendo, em seguida, designados um relator
geral e tantos relatores parciais quantos necessários;
II – ao projeto serão anexadas as proposições
em curso ou as sobrestadas, que envolvam matéria
com ele relacionada;
III – perante a comissão, poderão ser oferecidas emendas, no prazo de vinte dias úteis, a contar
da publicação do projeto no Diário do Senado Federal;
IV – encerrado o prazo para a apresentação de
emendas, os relatores parciais encaminharão, dentro
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de dez dias úteis, ao relator geral, as conclusões de
seus trabalhos;
V – o relator geral terá o prazo de cinco dias
úteis para apresentar, à comissão, o parecer que será
distribuído em avulsos, juntamente com o estudo dos
relatores parciais e as emendas;
VI – a comissão terá cinco dias úteis para concluir o seu estudo e encaminhar à Mesa o parecer final
sobre o projeto e as emendas;
VII – na comissão, a discussão da matéria obedecerá à divisão adotada para a designação dos relatores parciais, podendo cada membro usar da pala–
vra uma vez, por dez minutos, o relator parcial, duas
vezes, por igual prazo, e o relator geral, duas vezes,
pelo prazo de quinze minutos;
VIII – as emendas e subemendas serão votadas,
sem encaminhamento, em grupos, segundo o sentido
dos pareceres, ressalvados os destaques requeridos
pelo autor, com apoiamento de, pelo menos, cinco
membros da comissão ou por líder;
IX – publicado o parecer da comissão e distribuídos os avulsos, será o projeto incluído, com exclusividade, em Ordem do Dia, obedecido o interstício
regimental;
X – a discussão, em plenário, far-se-á sobre o
projeto e as emendas, em um único turno, podendo o
relator geral usar da palavra sempre que for necessário, ou delegá-la ao relator parcial;
XI – a discussão poderá ser encerrada mediante
autorização do Plenário, a requerimento de líder, depois de debatida a matéria em três sessões deliberativas consecutivas;
XII – encerrada a discussão, passar-se-á à votação, sendo que os destaques só poderão ser requeridos por líder, pelo relator geral ou por vinte Senadores;
XIII – aprovado com ou sem emendas, o projeto
voltará à comissão para a redação final, que deverá
ser apresentada no prazo de cinco dias úteis;
XIV – publicada e distribuída em avulsos, a redação final será incluída em Ordem do Dia, obedecido o
interstício regimental;
XV – não se fará tramitação simultânea de projetos de código;
XVI – os prazos previstos neste artigo poderão
ser aumentados até o quádruplo, por deliberação do
Plenário, a requerimento da comissão.
Parágrafo único. As disposições deste artigo serão aplicáveis exclusivamente aos projetos de código
elaborados por juristas, comissão de juristas, comissão ou subcomissão especialmente criada com essa
finalidade, e que tenham sido antes amplamente divulgados. (NR)
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário a
abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa,
para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 6, de 2013, que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Volta-se à lista de oradores.
Tenho a satisfação de conceder a palavra ao Senador Paulo Bauer.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, inicialmente quero cumprimentar o Presidente
Renan Calheiros e todos os membros da Mesa Diretora
pelas medidas que aqui foram anunciadas por V. Exª
há poucos instantes e que, certamente, vão contribuir
para que o Senado Federal tenha, perante a opinião
pública de todo o País, ainda mais credibilidade, ainda
mais atenção e maior confiança. Sem dúvida alguma,
zelar pelos recursos públicos economizando a sua utilização e trabalhar com transparência e eficiência são
umas das grandes responsabilidades que pesam sobre
nossos ombros. Certamente, V. Exª saberá conduzir
muito bem o processo de implantação dessas medidas.
Cumprimento-o pela iniciativa e pelas providências.
Ocupo a tribuna neste instante para fazer um registro que considero importante e valioso para a sociedade catarinense, uma vez que, na próxima semana,
mais precisamente no dia 24 de fevereiro, nós, em
Santa Catarina, especialmente na cidade de Joinville,
estaremos comemorando os 90 anos de fundação de
um dos principais periódicos da história de Santa Catarina e da história do País.
Naquela data, o jornal A Notícia, que tem sua sede
em Joinville e que foi fundado em 24 de fevereiro de
1923, comemora 90 anos de fundação. Seu fundador
foi o paranaense Aurino Soares, que iniciou trabalhando
como repórter, jornalista e empreendedor no ramo de
comunicação. Ele escolheu Joinville para fundar o seu
empreendimento, pois vislumbrava ser aquela uma cidade de futuro, já que, à época em que fundou o jornal A
Notícia, Joinville era uma das cidades que vivia economicamente a fase áurea do ciclo do comércio do mate.
O jornal foi um dos primeiros empreendimentos
de sucesso na cidade de Joinville, que, como todos
sabem, é a maior cidade do Estado de Santa Catarina, cidade em que sempre estive presente, cidade
na qual sou eleitor, cidade também do nobre Senador
Luiz Henrique da Silveira, de que já foi prefeito, e é a
cidade que, enfim, em Santa Catarina, dita grandes
linhas de desenvolvimento e de sucesso empresarial.
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O jornal começou, na verdade, como um semanário. Ele circulava aos sábados e tinha a sua sede,
muito modesta, localizada na Rua Três de Maio.
O jornal tinha por característica ser independente, sem atender e sem seguir orientações partidárias e
ideológicas. Era impresso numa topografia terceirizada
e publicado em português, em uma comunidade que
tinha 70% da população falando predominantemente a
língua alemã. Portanto, também é um jornal que contribuiu de maneira significativa com a cultura, com a
implantação da língua portuguesa numa comunidade
de colonização alemã e suíça, que efetivamente precisava se tornar absoluta e integralmente nacionalizada.
Em 1930, o jornal A Notícia passou a ser diário,
não circulando apenas nas segundas-feiras.
Em 1994 seu fundador veio a falecer, não deixando nenhum descendente incumbido da continuidade de
sua obra. Por isso, nesses 90 anos, durante 18 meses,
exatamente com a morte do seu fundador, o jornal deixou de circular, voltando a circular apenas em 1946.
Ele reabre com a participação de vários novos
proprietários do setor madeireiro e do setor político,
inclusive tendo como um de seus ilustres novos sócios
o Dr. Aderbal Ramos da Silva, que chegou a governar
Santa Catarina. Foi um momento em que o jornal, situado na cidade de Joinville, teve a presença bastante
forte da política da capital do Estado, pela presença
desse seu sócio proprietário.
Ele então voltou a circular diariamente e até hoje
nunca mais teve, felizmente, qualquer interrupção.
Em 1956, o jornal A Notícia sofreu uma alteração na sua composição de acionistas. Cerca de 150
pessoas, a maioria empresários de Joinville, acabaram adquirindo o controle acionário e, dentre esses
joinvilenses, dentre esses empresários, encontrava-se Helmuth Fallgatter, empresário bem sucedido que
tornou o jornal ainda mais dinâmico. E inclusive, em
1961, tornou-se prefeito de Joinville, vencendo de forma significativa uma eleição municipal.
A empresa, depois de 1978, passou a ser comandada pelo Prof. Moacir Thomazi, ilustre empresário
de Joinville, ex-Secretário de Estado da Educação de
Santa Catarina, meu particular amigo e genro do Sr.
Helmut Fallgatter, que presidiu aquele jornal e do qual
foi o principal acionista por muitos anos.
Desde 1978, o jornal teve uma presença muito
destacada na política, na economia e na sociedade
catarinense, assim como em atividades esportivas e
comunitárias, com muita ênfase e propriedade. Conquistou prestígio, teve grande importância e se tornou
um dos principais jornais do sul do País.
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V. Exªs devem perguntar-se por que tanta ênfase
para um jornal de um Estado como Santa Catarina,
meio de comunicação que completa 90 anos no momento em que aqui me manifesto. Mas devo lhes dizer:
o jornal A Notícia, editado e publicado na cidade de
Joinville, chegava aos domicílios de Florianópolis antes mesmo do jornal editado e impresso na capital do
Estado. Portanto, havia um trabalho muito competente e muito intenso de toda a equipe administrativa, de
toda a equipe de reportagem do jornal A Notícia, que
o tornou exatamente um dos principais do sul do País,
em vários aspectos e em todos os sentidos.
No dia 21 de maio de 2006, o jornal passou por
uma nova transformação e alterou o seu projeto editorial e gráfico, trabalhando de forma mais moderna e
muito mais dinâmica, com muito mais qualidade, o que
lhe conferiu, outra vez, uma posição de destaque em
Santa Catarina, principalmente na cidade de Joinville.
Em 2006, ocorreu um fato que preocupou muito
a sociedade joinvilense, o nordeste de Santa Catarina,
onde Joinville se destaca como a maior cidade, quando, mais uma vez, o jornal trocou de mãos, passando
a ser controlado pelo Grupo RBS, Rede Brasil Sul de
Comunicação, com sede em Porto Alegre, mas que
tem, em Santa Catarina, forte presença nos meios de
comunicação, já que, em Santa Catarina, a RBS é a
retransmissora da Rede Globo. A RBS tem lá o Diário
Catarinense, que é um jornal de grande expressão em
todo o Estado, e também várias emissoras de rádio
que veiculam as notícias e prestam grande serviço de
comunicação social em nosso Estado.
Os funcionários do jornal A Notícia, mais de uma
centena deles, trabalham diariamente para fazer dele um
jornal de grande expressão, um jornal atual, um jornal
que promove uma grande ação de integração comunitária e que, inclusive, transmite à sociedade notícias e
fatos que ocorrem em todo o País, com muita competência, com muita clareza e com muita transparência.
Por isso, aqui da tribuna, envio um abraço a todos aqueles que integram a equipe desse jornal, que
já tem 90 anos de existência. E como não poderei estar presente, no dia 22 de fevereiro, no evento que se
promove para comemorar a data, deixo aqui o meu
abraço à direção do Grupo RBS, o meu abraço a todos
aqueles que trabalham no jornal, e deixo aqui registrado o nosso aplauso àqueles que, com brilhantismo
e com competência prestam esse serviço.
A imprensa é fundamental para o processo democrático, a imprensa é fundamental para a transparência na atividade pública, a imprensa é fundamental
para a integração da sociedade e para o estabeleci-
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mento de novos parâmetros que possam regê-la, que
possam orientar as gerações futuras a estudar para
trabalhar na construção de um País melhor. Por isso,
é óbvio que é preciso enaltecer e saldar um jornal que
tem essa longa história, essa rica história, essa bela
história para ser contada, para ser comemorada por
todos nós catarinenses e por todos nós brasileiros.
Encerro agradecendo pela audiência de todos.
Certamente voltaremos, em outras oportunidades,
para enaltecer também outros meios de comunicação
em Santa Catarina, que se destacam e que prestam
grandes e relevantes serviços ao nosso Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo
Braga, pela Liderança do Governo. Em seguida, darei
a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente;
Srs. Senadores; Srªs Senadoras; senhoras e senhores
que nos acompanham pela TV Senado e pela mídia do
Senado da República; meu caro Presidente, nosso querido Renan Calheiros, eu gostaria de iniciar prestando
aqui nossas condolências à família de um tradicional
jornalista do Estado do Amazonas, que, lamentavelmente, faleceu hoje, às 15h (hora local de Manaus), de
um infarto fulminante. Eu me refiro ao jornalista Orlando
Farias, tradicional jornalista da cidade de Manaus, que
escreveu e foi editor dos principais jornais e do principal
jornal de nossa cidade, o jornal A Crítica, e que, mais
recentemente, empreendeu um blog, o Blog da Floresta,
que ganha repercussão no nosso Estado, pela competência do nosso Orlando Farias, que lamentavelmente
nos deixa no dia de hoje, diante de um infarto fulminante
e de forma precoce, pois ainda jovem. Lamentavelmente deixou sua família órfã desse que era, sem dúvida
nenhuma, um grande profissional e um grande ser humano. Portanto, aqui nossas condolências e o nosso
mais sincero pesar à família do jornalista Orlando Farias.
Sr. Presidente, eu gostaria também de destacar
a data de hoje como uma data histórica, relevante, importante para milhões de brasileiros e para o Governo
da Presidenta Dilma. Nossa Presidenta, no dia de hoje,
conclui uma fase importante do programa social de erradicação da pobreza no Brasil, do enfrentamento da
miséria, da pobreza extrema, para estender, por fim,
aos dois milhões e duzentos mil brasileiros que restavam do Cadastro Único do Bolsa Família, ainda abaixo
da renda per capita de R$70,00 por cidadão, mesmo
entre os jovens de 15 e 20 anos, que já representavam
mais de 40% desses 22 milhões de brasileiros abaixo
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da linha da pobreza extrema e que acabaram sendo
resgatados graças ao Programa Brasil sem Miséria e
graças ao Programa Brasil Carinhoso, que teve, como
mola propulsora, o Programa Bolsa Família, iniciado
no Governo do nosso querido e eminente Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Quero, portanto, congratular-me com a Presidenta Dilma, parabenizá-la pela ação pertinente do seu
Governo, que busca, efetivamente, fazer justiça social
e dar novas oportunidades, para que esses milhares
de brasileiros, principalmente jovens, possam, a partir
do reconhecimento das oportunidades mínimas, adquirir novas condições de ingresso na educação, novas
condições de ingresso no ensino profissionalizante e
novas condições de construção de um futuro para sua
família, para nosso País e para si próprio.
Quero referir-me à histórica solenidade realizada
nesta manhã, no Palácio do Planalto, ocasião em que
a Presidenta Dilma, cumprindo um compromisso de
campanha, anunciou que todos os vinte e dois milhões
e cem mil brasileiros, listados no Cadastro Único como
extremamente pobres, sairão dessa condição e passarão a receber uma renda mínima mensal de R$70,00
por pessoa. Sim, dessa forma está formalmente erradicada, em nosso País, a pobreza extrema entre aqueles
que fazem parte do Cadastro Único do Bolsa Família.
Todas as pessoas de baixíssima ou de nenhuma
renda que sobrevivem à custa de grandes dificuldades
na periferia das grandes cidades, nos rincões secos
do Nordeste ou nas matas deslumbrantes da Amazônia, podem agora ter a esperança de poder caminhar
com suas próprias pernas e poder construir, a partir
dessa ajuda mínima, a dignidade para suas famílias
e para seu próprio futuro. Podem, como qualquer de
nós, privilegiados, portar condições e receber, religiosamente a cada mês, uma renda mínima que lhes dará a
oportunidade de sair da situação de extrema pobreza.
Quero louvar a firme determinação da Presidenta Dilma de alcançar esse objetivo ainda no segundo
ano do seu Governo – mais precisamente no início do
terceiro ano do seu Governo.
Desde que Sua Excelência assumiu a Presidência da República, foram seis mudanças adotadas nesse
enorme programa de transferência de renda de dimensões mundiais, todas direcionadas ora para aumentar sua
abrangência, acrescentando mais milhões de brasileiros
tidos como extremamente pobres, ora para reajustar os
valores acompanhando a inflação. As gestantes e as
nutrizes também foram incluídas no Programa.
No ano passado, o Brasil Carinhoso, parte central
desse Programa, que ganha larga envergadura, passou
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a prever um repasse suficiente para que as pessoas
deixassem a extremada pobreza e alcançou um total
de 16,4 milhões de cadastrados. Primeiro, beneficiando
famílias com filhos de até seis anos; depois, ampliando
para filhos com até quinze anos.
Embora feliz, como todos nós, a própria Presidenta Dilma ainda não se dá por satisfeita. Ela determinou que se faça uma busca ativa aos brasileiros extremamente pobres que, por diversas circunstâncias,
estejam fora do Cadastro Único, base de dados usada
para administrar os programas sociais. A Presidenta
quer ter a certeza absoluta, sem tergiversações, de
que nenhum dos 180 milhões de brasileiros, nenhum
mesmo, viva abaixo da linha da miséria.
Sr. Presidente, o Brasil Sem Miséria, que a Presidenta Dilma lançou em junho de 2011, não é um mero
programa de transferência de renda. A partir do momento
em que uma família estiver participando do Programa,
ela passa a beneficiar-se de ações de inclusão produtiva,
como cursos profissionalizantes, e de acesso a serviços
públicos, como escolas, água encanada, esgotamento
sanitário e outros benefícios da cidadania.
A abertura da conta para recebimento do benefício permite que a família obtenha diversas opções
de microcrédito, para financiar pequenas atividades,
integrando-se ao processo produtivo.
Não apenas como Líder do Governo, mas, na
condição de Senador que representa o Estado do
Amazonas no Senado, quero, em nome de todos os
amazonenses, agradecer o apoio que a Presidenta tem
dado ao nosso Estado, por meio dos programas sociais.
As transferências à conta desses programas sociais
superam os R$2,1 bilhões. Somente o Bolsa Família
distribuiu R$592,418 milhões, atendendo a um contingente de 332.516 famílias no Estado do Amazonas.
É com justificado orgulho que registro: foi no
exercício de nossos dois mandatos consecutivos como
Governador do Estado do Amazonas que iniciamos,
no Amazonas, os programas ampliados de transferência de renda. E, aqui, destaco especialmente o Bolsa
Floresta; por parte do Governo Federal, o Bolsa Verde,
pelo elevado conteúdo de programa de desenvolvimento sustentável, ao transferir recursos para as famílias
que vivem nas florestas, os nossos guardiões das florestas, mediante o compromisso de que eles velarão
pela preservação e pela conservação dos recursos
naturais, mantendo a floresta em pé.
Não por acaso, os especialistas constatam que
97% da floresta do Amazonas estão preservados, a
despeito da existência da Zona Franca de Manaus,
com suas modernas indústrias incrustadas em plena
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floresta, produzindo para o Brasil e para o mundo e
oferecendo oportunidade de emprego para milhares
de amazonenses, amazônidas e brasileiros.
Nossas iniciativas na área social, inclusive programas e projetos no âmbito da educação e da saúde,
sempre contaram com o decidido apoio do Presidente
Lula, que não mediu esforços para apoiar financeiramente todas as ações destinadas a retirar milhares de
amazonenses da pobreza extrema.
Quero, nesta oportunidade, reiterar o meu agradecimento, em nome do povo do Amazonas.
Repito: o Programa Bolsa Verde, idealizado e
executado pela Presidenta Dilma, nos moldes do Bolsa Floresta, representou, para nós e para os amazonenses, o reconhecimento público da excelência e da
oportunidade do Bolsa Floresta, o que muito nos honra.
Em seu discurso desta manhã, a Presidenta
Dilma salientou que a superação da miséria absoluta
não se dá apenas por meio da renda. É preciso dar
acesso ao emprego para os adultos e uma educação
de qualidade para os jovens.
Essa é a grande tarefa a que a Presidenta, o Governo e todos nós nos dedicamos.
A saída definitiva da pobreza e da miséria se dá
através do desenvolvimento e da distribuição dos seus
resultados e benefícios a todos os brasileiros.
A despeito da crise externa que nos afeta, estamos trabalhando para assegurar taxas crescentes de
expansão do nosso Produto Interno Bruto, intensificando os investimentos, tanto públicos como privados,
atacando as deficiências da infraestrutura, estimulando
o setor produtivo, utilizando os instrumentos fiscais e
monetários para o enfrentamento da crise, com a certeza de que sairemos fortalecidos dessa tempestade.
Sr. Presidente, para concluir, quero dizer a V. Exª
e a todos os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que longe de nós, do Governo e daqui, da tribuna do Senado,
acharmos que o Brasil, como num passe de mágica,
conseguiu resolver todos os seus problemas. Não.
Ainda há muitos desafios a serem enfrentados. Mas a
verdade deve ser dita. Há 10 anos, éramos procurados, nos Municípios do interior da Amazônia, pedindo
sacolas de rancho, pedindo ajuda de urgência social
e de emergência social. Hoje, 10 anos depois, o que
estamos vendo é uma transformação das demandas,
numa demonstração de que com a mobilidade econômica também se dá a mobilidade social.
É em nome dessa mobilidade econômica e dessa
mobilidade social que quero aqui expressar a nossa
esperança, a nossa certeza e a nossa gratidão por es-
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tarmos no caminho certo do enfrentamento da boa luta,
para garantir ao povo brasileiro futuro e dias melhores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o Senador Eduardo Braga, Líder
do Governo nesta Casa.
Devo dizer que estava presente também no lançamento do programa. Foi emocionante! O propósito da
Presidenta Dilma é louvável. É difícil o Governo adotar
medidas como a Presidenta adotou, e estou seguro de
que todos que estavam ali também se emocionaram
com o discurso do Governador Marcelo Déda.
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento da
tribuna.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, pelo
tempo regimental de 20 minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, venho à tribuna hoje de uma forma bastante
pesarosa. Venho aqui trazer um requerimento, nos termos do art. 218, incisos II e III, alínea “e”; art. 219, art.
221, incisos I e II, de voto de pesar pelo falecimento do
médico e líder político brasileiro Almir José de Oliveira
Gabriel, ex-Secretário de Saúde, ex-Prefeito de Belém,
ex-Senador da República constituinte, Relator da Ordem
Social e duas vezes Governador do meu Estado, o Pará.
Filho de Ignácio Cury Gabriel e Palmira de Oliveira Gabriel, Dr. Almir deixou os filhos Almir José, Haifa,
Marcelo e Samia.
Formado em Medicina pela Universidade Federal
do Pará, dirigiu o Hospital Barros Barreto e também a
Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária do Ministério da Saúde.
Secretário de Saúde, Prefeito de Belém de 1983
a 1986, Senador da República, participou da Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição
brasileira de 1988, em que foi relator da Ordem Social.
Foi um dos fundadores do PSDB e candidato a vice-presidente da República, na chapa de Mário Covas,
nas eleições presidenciais de 1989.
Em 1994, foi eleito Governador do Pará, reeleito em
1998. Em 2002, elegeu Simão Jatene como seu sucessor.
Seus dois mandatos à frente do Governo do Estado
foram marcados pela retomada do desenvolvimento do
Estado do Pará, resgatando a autoestima dos paraenses.
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No Novo Pará, construído por Almir Gabriel e
com o esforço de cada paraense, foram implementadas obras que ainda hoje atendem à população,
como o Tramaoeste, que levou energia elétrica para
a região oeste do Estado; a reforma do Mangueirão,
transformando em Estádio Olímpico do Pará; as obras
da Macrodrenagem da Bacia do Uma, em Belém; a
Alça Viária, interligando diversas regiões do Estado e
permitindo maior interiorização; ampliação da capacidade do Porto de Vila do Conde, entre tantas outras.
Belém hoje tem um espaço no trem turístico nacional pelas obras que Almir Gabriel, como Governador,
lá implantou. A reforma do Feliz Lusitânia, o Mangal
das Garças, a Casa das Onze Janelas, a Estação das
Docas. Quer dizer, são obras que trouxeram de volta
a Belém o espaço de metrópole da Amazônia. Foram
feitas por Almir Gabriel, Presidente Jorge Viana, como
Governador, agindo na capital como se prefeito fosse.
Gabriel investiu também em obras turísticas,
reformulou a Orla do Maçarico, em Salinópolis, e revitalizou diversos pontos turísticos da capital, Belém.
Sob seu governo, como já disse, foram reformados o Forte do Castelo de Belém, a Casa das Onze
Janelas, a Catedral da Sé, a Igreja de Santo Alexandre
e o Mangal das Garças. Transformou o então Presídio
São José no Polo Joalheiro São José Liberto. Parte
do antigo porto de Belém foi transformada na Estação
das Docas, considerado por muitos o cartão postal da
cidade, ao lado do Mercado Ver-o-Peso.
Concedo um aparte ao nobre Senador Aécio
Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Ilustre
Senador Flexa, quero me unir a V. Exª, a todo povo do
Pará e a inúmeros companheiros, espalhados por todo
o Brasil, admiradores de Almir Gabriel. V. Exª aqui, com
a competência de sempre, disserta sobre alguns importantes avanços administrativos, investimentos, enfim,
que possibilitaram uma enorme melhoria na qualidade
de vida da população do Pará. Quero me ater apenas,
se me permite V. Exª, à dimensão política e pessoal de
Almir Gabriel. No momento mais difícil da construção
do nosso Partido, o PSDB, na nossa primeira aventura
nacional, comandada pelo grande e também saudoso
Governador Mário Covas, quem estava ao seu lado era
exatamente Almir Gabriel, trazendo não apenas a sua
liderança, o seu conhecimento profundo da realidade
do Norte e do Nordeste brasileiros, mas, em especial,
a sua dimensão moral. Homens públicos como Almir
Gabriel ajudaram a construir a democracia neste País.
E a sua ausência hoje, certamente, deve ser sentida por
todos aqueles que ainda acreditam que ética e política
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não são incompatíveis; ao contrário, devem ser irmãs
siamesas, a caminharem juntas na construção do Brasil
sonhado por Almir Gabriel e sonhado por tantos de nós.
Fica aqui, portanto, a singela homenagem deste seu
admirador e, certamente, também o preito de saudade
e de homenagem do povo mineiro, que tenho a honra
de representar nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço, nobre Senador Aécio Neves. Sei da amizade e do carinho que V. Exª tinha e continua tendo
por Almir Gabriel.
Ele é um exemplo de político a ser seguido por todos. Em toda a sua vida, ele sempre pautou pela ética,
pela moralidade e pela competência em todas as funções que exerceu ao longo de toda a sua proveitosa vida.
Então, eu vivo aqui este momento de pesar e
quero, Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores,
dizer do orgulho, como paraense, de ter participado
dessa construção do Novo Pará, que começou com
a assunção de Almir Gabriel ao Governo do Estado
em 1º de janeiro de 1995. E hoje nós temos certeza
de que a história fará justiça a esse grande homem,
a esse grande brasileiro, a esse grande paraense, a
esse exemplo de político que foi, e continuará sendo,
Almir Gabriel, para todos nós.
Eu, em particular, perdi um grande amigo no dia
de hoje, aquela pessoa que me conduziu à política
partidária. E tenho certeza de que fiz essa escolha
seguindo o exemplo de Almir, para levar o Pará ao caminho de desenvolvimento, com melhoria da qualidade
de vida de todos os paraenses.
Vou participar, agora à noite, do sepultamento do
meu amigo Almir Gabriel.
Retorno amanhã, Senador Jorge Viana. Retorno
amanhã, à tarde, porque a melhor maneira de homenagear Almir Gabriel é trabalhar pelo Estado do Pará.
Acho que essa será, sem sombra de dúvida, a homenagem que ele gostaria de ter de todos os políticos,
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de todos os empresários, de todos os trabalhadores,
de todos os paraenses.
Que todos nós nos irmanemos e que, em conjunto, possamos trabalhar para o crescimento econômico
e social do Estado do Pará.
Sr. Presidente, peço que este requerimento que
encaminho à Mesa seja levado aos seus familiares, ao
Governador do Estado, aos Parlamentares, aos Presidentes dos outros Poderes, este voto de pesar do
Senado Federal pelo passamento desse ex-Senador,
Constituinte e líder político nacional que foi Almir Gabriel.
Sr. Presidente, quero, com a permissão de V. Exª,
propor, em homenagem desta Casa ao nosso Senador
Almir Gabriel, que hoje faleceu, que façamos um minuto
de silêncio, regimentalmente previsto no Senado Federal.
(Faz-se um minuto de silêncio.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, meus Pares.
Quero, ao finalizar, pedir a Deus que, na sua infinita misericórdia, dê à alma de Almir Gabriel a paz
e a luz eterna; e a seus familiares, a seus amigos e a
todos os paraenses, o conforto, para que possamos
seguir o exemplo desse brasileiro e paraense que orgulha a todos nós e que é um exemplo de ética, de
competência, de moralidade no trato da coisa pública.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o Senador Flexa Ribeiro. O requerimento em que solicita representar o Senado Federal
nos funerais do ex-Senador Almir Gabriel certamente
será deliberado o quanto antes pela Presidência, como
estabelece o Regimento. E o Presidente entende que
V. Exª representará bem o sentimento de pesar desta
Casa pela perda do ilustre homem público Almir Gabriel.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda, inscrito
como Líder, pelo tempo regimental de 20 minutos. Em
seguida, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente quero me irmanar
com o Senador Flexa Ribeiro nas suas homenagens a
esse grande brasileiro, Almir Gabriel, um lutador pela
democracia, que participou conosco no enfrentamento
à ditadura militar, um grande democrata, um grande
brasileiro. Leve também à família, Senador Flexa Ribeiro, as condolências do nosso Partido, o PCdoB, pela
perda desse grande brasileiro, Almir Gabriel.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
também sublinhar esse ato de hoje no palácio presidencial com a Presidenta Dilma Rousseff. Dilma propõe
a ampliação do programa que ela emblematicamente
trouxe para simbolizar o seu Governo de que país rico
é país sem miséria. E, ao ampliar o programa, busca
instrumentos mais ativos de ir onde está aquela família
pobre, miserável, que, muitas vezes, não tem sequer
condições de buscar o próprio programa de assistência,
o Bolsa Família. E é uma busca ativa. Vamos encontrá-los onde eles estão para erradicar a miséria no nosso
País, o que é uma tarefa de grande vulto. Por isso a
emoção de Marcelo Déda ao afirmar que “navegar é
preciso”, mas também é preciso viver.
Não foi para contraditar Fernando Pessoa; foi
alusão a Fernando Pessoa, na sua máxima de que
navegar é preciso, do ponto de vista da ciência, da
precisão de que você precisa colocar o navio no lugar
certo. E a vida é como Niemeyer, é um sopro, ela não
tem essa precisão máxima que Pessoa citou em seus
versos. Mas a alusão, não com o sentido de corrigir,
mas corrigindo Pessoa, é de que existem meios que a
ciência já oferece, que a ciência social oferece e que as
ciências econômicas oferecem de que é preciso viver
e de que há meios adequados para garantir vida digna
às pessoas, de que não é aceitável viver em um país
em que muitos ainda estão abaixo da linha de pobreza, estão na miséria. Essa é alusão de Déda, essa é a
afirmação de Déda, de que era preciso viver. Ao mesmo
tempo, fazemos um esforço social que tem impacto na
economia, que mexe com a economia brasileira. Em
muitas regiões do nosso País – e digo isto com o nosso exemplo, no Estado em que nasci, me criei e que
represento nesta Casa, o Estado do Ceará –, como o
interior do meu Estado, a economia cresceu de forma
vertiginosa nos últimos anos. No interior, nem pensar,
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o crescimento é descomunal, face ao que tínhamos
há 15, 20 anos. Os últimos oito anos, seis anos foram
de crescimento mais acelerado.
Mas eu quero associar a esse programa uma
proposta que fizemos no Conselho Político com a
Presidente Dilma: vamos usar o instrumento da busca ativa para localizar os analfabetos do nosso País,
associando o programa de erradicação da miséria à
erradicação do analfabetismo. É mais um agregador, é
mais um instrumento de agregação e de inclusão em
nosso País. Mas devemos olhar mais estrategicamente.
E é um debate que temos de fazer.
É o tripé que conduz a política econômica, já
num largo período, em nosso País: câmbio, superávit
primário e juros.
Nós temos anunciado seguidamente que esta
política é uma espécie de veneno na economia nacional: um câmbio que se busca depreciar quase que de
forma permanente; um superávit que não é praticado
por nenhuma nação desenvolvida nem pelas que estão em desenvolvimento, nenhuma; ao mesmo tempo,
soma-se ao superávit a manutenção de uma política de
altos juros – mesmo com todas as medidas adotadas
pelo Governo no sentido de baixar a taxa de juros, a
nossa continua figurando entre as mais altas do mundo.
Eu cito essas três questões para mostrar o tamanho do enfrentamento que temos de realizar se quisermos manter programas sociais distribuidores de renda
e, ao mesmo tempo, aumentar a riqueza produzida no
País. Não é tarefa pequena enfrentar juros, superávit
primário e um câmbio que a toda hora sofre pressões
gigantescas para ser apreciado no sentido de facilitar
a entrada de mercadorias e não a saída de mercadorias em nosso País.
Quero registrar, Sr. Presidente, a discussão que
tem sido travada no Governo em relação à questão do
superávit primário, de nós tirarmos de lá tudo o que é
investimento. Talvez esteja na hora de nós acabarmos
com essa questão do superávit primário. Eu tenho a
impressão de que devemos caminhar nessa direção.
Não dá, este tripé é nocivo: superávit primário, juros
que se mantêm altos e uma moeda que ainda é muito
apreciada em relação à moeda de referência, que é
o dólar. Essa trinca funciona contra o País e funciona
contra os programas sociais, funciona contra o alargamento da atenção que o Governo deve dar à educação
e à saúde em nosso País.
Eu digo sempre que não é um debate fácil, é um
debate difícil, porque há cerca de 16 anos nós nos
amparamos nessa política, que é esse tripé.
Então, como mexer nesse tripé?
Eu considero que a gente saia, senão nós vamos
viver esta situação: montamos os programas sociais,
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buscamos erradicar a miséria absoluta, mas não conseguimos dar o passo adiante. Temos de avançar um
pouco o nosso passo, que é retirar as famílias da miséria, mas retirá-las, também, desse programa social.
Retirá-las do Bolsa Família. É o que ela quer. É o que
ela almeja. Mas, para isso, nós temos de enfrentar
essa questão. Porque, mantida essa política aqui, nós
podemos começar a patinar em taxas de crescimento
muito pequenas diante da necessidade do nosso País,
necessidade conjunta, em todas as áreas: a educação,
a saúde, a questão ambiental, a questão da tecnologia, por exemplo, para tratarmos de avançar nas áreas sensíveis de tecnologia, porque nós ainda temos
grandes dificuldades.
Podíamos citar três, quatro questões chaves. Até
hoje está o nosso submarino de propulsão nuclear, podemos dizer, quase que encalhado. A nossa base de
lançamento em Alcântara continua com dificuldades,
não avança de forma mais célere, para que a gente
possa entrar nessas áreas da tecnologia mais avançada. As terras raras, a produção de medicamentos…
Nós chegamos a produzir o medicamento, mas temos
de comprar os princípios ativos no exterior, em larga
escala.
Então, são essas áreas estratégicas para uma
nação de grande porte. Essa aqui é uma nação de
grande porte. Muitas vezes, nós queremos nos comparar com países com população extremamente menor, territórios menores, às vezes riquezas menores,
ou riquezas muito concentradas. Não dá para comparar. O Brasil é uma nação continental, com potencial
extraordinário e que precisa dessa determinação que
tem tido a nossa Presidente. Corretamente. A afirmação é justa: erradicar a miséria. País rico é país sem
miséria. País rico é país que tem determinação, que
tem coragem de enfrentar a política na área do seu
desenvolvimento em larga escala.
Isso não é fácil! Isso não é coisa fácil! Essa é das
mais difíceis batalhas que nós travamos. Eu penso um
pouco nesse sentido. Nós teríamos, Senado Federal e
o Congresso Nacional, que apurar mais essa discussão, esse debate.
Vejo aqui o Senador Cristovam, que sempre tem
levantado aqui questões do nosso desenvolvimento,
do modelo; de como avançar mais; de como progredir mais; de como crescer distribuindo a riqueza, mas
mantendo uma política de crescimento. E isso exige
resposta nossa.
Esse é um campo em que deveríamos atuar largamente, talvez convocar para cá. Às vezes a gente
chama o Ministro da Fazenda e o Presidente do Banco Central, mas para prestarem contas. Nós não os
chamamos para interagir na política econômica, para
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dizer o sentimento que paira aqui no Senado, na Câmara, em relação ao processo de desenvolvimento.
Aqui, neste plenário, nós temos vários industriais, nós temos vários Senadores e Senadoras ligados à agroindústria; nós temos lideranças sindicais, do
campo operário, popular, que estão aqui no Senado
da República; nós temos lideranças acadêmicas que
estão aqui. Este Congresso Nacional e este Senado,
especialmente, podem, sim, em vez de chamar o Ministro só para cobrar, ou só para fiscalizar, ou só para
dizer a ele que estamos a contestar a sua política,
dizer que nós temos condições de interagir num projeto de desenvolvimento do nosso País. E que isso é
possível. E que isso nós temos condições de oferecer
à nossa Nação.
Eu levanto essas questões. Superávit primário:
temos que enfrentar. Não é possível! Nós que precisamos investir tanto para levar... Hoje, para você tirar o
milho que está sobrando no Centro-Oeste e oferecer
ao Nordeste, que não tem, as carretas estão quebradas
no meio de estradas inoperantes; rodovias inoperantes.
Não há uma malha robusta, ferroviária, interligada com
o modal de transportes.
A navegação nossa praticamente inexiste. Isso
nós temos que enfrentar. Como enfrentar? Gerando
superávits brutais, superiores muitas vezes, exigindo
que o País faça superávits de mais de R$100 bilhões
a cada ano. Como fazer isso? Nós precisamos desses
R$100 bilhões na infraestrutura ferroviária, portuária.
É uma operação conjunta, que reúne o esforço do
Poder Público, do setor privado e, com certeza, em
comunhão com o conjunto da Nação brasileira, de
grande segmentos sindicais, de grandes segmentos
sindicais, operários, populares, que querem esse desenvolvimento, que precisam desse desenvolvimento,
porque desenvolver a Nação é garantir-lhes um futuro
mais promissor.
Eu acho que é esse o caminho que nós temos
que adotar. É um debate que nós temos que travar
em nosso País.
E a pressão, a pressão... Vejam a pressão! Eu
assisto, todos os dias, aos noticiários econômicos,
todos os dias. É impressionante a pressão para aumentar a taxa de juros. Nós já temos a quarta maior
taxa de juros do mundo. Mas a pressão toda do noticiário econômico é para aumentar a taxa de juros. Já
é dado como certo que tem que aumentar, porque a
marca da inflação, o centro da meta não vai ser atingido e, em não atingindo o centro da meta, é como se
o País corresse um grande risco. Ao contrario, se nós
aumentarmos essa taxa de juros, aí sim, o risco será
ainda maior para o nosso País.
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E a moeda, senhores? E a nossa moeda? Eu
sou daqueles que considero que nós não temos que
apreciar tão significativamente a nossa moeda frente
à moeda de referência que, no caso, é o dólar.
Eu quero uma vez mais reafirmar esse debate.
E, quando se mexe nesses instrumentos de política
econômica, isso atinge o meu Estado, atinge o Ceará,
atinge o Nordeste, atinge o Norte do País. Atingindo o
nosso Brasil, quem mais se prejudica são os que têm
menos condições. É por isso que é preciso, na minha
opinião, realizar um grande debate no Senado Federal.
Nós que votamos medidas provisórias todos os dias,
nós que mexemos com o Orçamento da Nação, temos
que dar a nossa opinião no sentido mais interativo com
quem tem a responsabilidade de executar. Sejamos da
situação ou da oposição, nós somos parte da construção do projeto nacional. Não existe Executivo sem nós.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Com muito prazer, Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Inácio Arruda, V. Exª traz à tribuna, mais
uma vez, através de palavras muito concisas, porém
profundas, a situação nacional, as providências que já
foram tomadas e as que precisam ser tomadas no plano econômico. A estabilidade da moeda é importante
porque protege a sociedade contra os malefícios da
inflação, que atinge principalmente os mais pobres, os
assalariados, os trabalhadores. Mas, complementando o pronunciamento de V. Exª, eu gostaria de dizer
que a Presidenta Dilma tem sido atuante, preocupada
com a economia do nosso País, injetando recursos no
BNDES, para atender aos anseios e aos reclamos do
empresariado, como também preocupada com o endividamento dos Municípios e dos Estados. O Proinveste
é uma prova da ação governamental, visando a dar
apoio para vencer esse ciclo de crise, que, importada
do exterior, chegou ao Brasil, prejudicando os Estados
e os Municípios. Ao lado disso, seria importante, sem
dúvida alguma, que a Presidenta,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) –...neste momento, como meta indispensável,
salvasse os Municípios, as prefeituras de todo o Brasil,
notadamente aquelas até 100 mil habitantes, visando
a recompor a estrutura financeira das comunas brasileiras. Se a nossa Presidenta encontrar esse projeto,
complementará, sem dúvida alguma, essa passagem
brilhante de Sua Excelência à frente do Governo do
Brasil. Parabéns a V. Exª!
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Agradeço a V. Exª a ilustrada participação neste breve pronunciamento e deixo aqui o sentimento de que
precisamos dar o passo seguinte aos programas de
erradicação da miséria, da pobreza vivida pelo povo
brasileiro. O passo seguinte, às vezes, é o mais difícil,
porque as pressões são grandes.
Repito, uma vez mais: leio todo dia e assisto, todo
dia, ao noticiário econômico, porque é uma questão chave para todos nós, e a pressão é grande para aumentar
juros. Não estão satisfeitos. A nossa taxa de juros é a
quarta mais alta do mundo! Os países emergentes todos
estão com taxas negativas, taxas grandes negativas – as
taxas não são pequenas, não. E também todos os chamados desenvolvidos estão com taxas negativas. Nós
estamos com as taxas nominais acima de 7%. E, talvez,
sejamos um dos poucos países chamados emergentes
com taxa real de juros, meu caro Senador Cristovam, a
quem concedo um aparte com muito prazer.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Inácio Arruda, vou falar sobre suas últimas
palavras ao fazer seu discurso, que é a ideia dos próximos passos. Acho que não precisa do plural. É um
passo: educação igual para todos e de qualidade. Se
a gente fizer isso, a gente dá esse passo que está
faltando. E aí quero dizer que, quando a Presidenta
Dilma colocou como slogan de seu Governo “País
rico é país sem miséria”, eu disse: está aí um Governo diferente, porque tocou no imaginário brasileiro de
que riqueza é não haver miséria. Só isso já justificou
muito seu esforço na luta contra a miséria. Além disso,
não há dúvida de que os projetos que ela está fazendo são corretos. Mas acho que eles ainda estão longe
de serem suficientes, especialmente do ponto de vista
da educação. Taxa de juros baixando melhora a economia, mas não diminui a pobreza, necessariamente,
nem a desigualdade. Lembre que, durante o regime
militar, nós crescíamos a 10%, e houve concentração
de renda. Aliás, é preciso dizer até o contrário: a concentração de renda foi necessária para dinamizar e
buscar uma taxa de crescimento elevada naquele tipo
de economia. E, hoje, a gente não fez as mudanças
estruturais para mudar o tipo de economia: ainda é
uma economia baseada em commodities, na indústria
metal-mecânica; não é baseada na indústria de alta
tecnologia. Esse passo a gente está perdendo em relação ao mundo. Agora mesmo, ouvi notícias de que
vamos ter de importar equipamentos de energia eólica
e de energia solar, porque a gente não desenvolveu
aquilo. Tínhamos todas as condições de fazer do Brasil
um grande centro de criação – vejam que não usei a
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palavra “produção” – de fontes alternativas de energia,
ou melhor, de projetos, de engenharia alternativa na
área de ciência. O mesmo vale para muitas outras coisas. Então, tenho a impressão de que esse é o passo
que está precisando ser dado. E tenho a impressão
de que isso não seria difícil. Levei para a Presidenta e
tentei defender a ideia de federalização da educação
por cidade. Ela não vai conseguir fazer isso em um
governo. Nem o fará o governo que a suceder. Talvez,
sejam necessários três governos. Em dois anos, a
gente faz a revolução numa cidade e aí mostra para
o Brasil que é possível que todas as escolas daquela
cidade sejam federais, com carreira nacional do professor, com equipamentos mais modernos, e que, em
todas elas, haja horário integral. E aí iam fazer isso nas
outras cidades. Eu calculo que, em 20 anos, a gente
faria essa revolução plena. Aí estará eliminada, sim,
a miséria. E mais: diminuirá muito a desigualdade. E,
mais que isso, a desigualdade não virá por herança.
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
A desigualdade não será resultado da herança, será
resultado do talento, da persistência, da vocação, de
algumas mais que de outras. Então, os próximos passos
são um passo: a educação igual para todos no Brasil.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu confio nesse passo e aposto nele.
Cito dois exemplos caseiros – e há muitos no
Brasil –, que são do meu Estado: um é o polo universitário de Juazeiro, de Crato e de Barbalha, no interior
do Estado do Ceará, uma região central do Nordeste
brasileiro. A ida das universidades transformou aquela região. Outro exemplo é o de Sobral: do Município,
com seu programa de alfabetização, até a universidade
federal pública. É um grande centro que está transformando a região intensamente.
Mas quero aproveitar a questão da ciência e do
conhecimento, que é um passo decisivo, que está ligado à estrutura de juros e de superávit primário. Uma
coisa não acontece sem mexer na outra. De contrário,
ficamos pensando que pode acontecer uma mágica,
o que não é verdade.
Agora, em março, haverá o maior evento de energias renováveis, como a eólica, a solar, em pequenas
centrais de produção hidrelétrica no meu Estado, o
Ceará. Lá nós temos a única usina de geração de
energia solar em caráter comercial, na cidade de Tauá.
Também temos no Ceará a maior produção de energia
eólica no Brasil, em franca expansão em vários outros
Estados. Esse evento, promovido por uma instituição
privada chamada All About Energy, vai mostrar não só...
(Interrupção do som.)
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vou encerrar, Sr. Presidente. Em mais um minuto, já
encerro. (Fora do microfone.)
Esse evento vai mostrar não só o que existe de
inovação, de criação, de saltos tecnológicos no mundo,
mas vai mostrar também o que existe no Brasil nessa
área, em que há grande capacidade. Vai mostrar o que
está sendo produzido e gerado, fruto de investimentos
da Finep, e que a gente não consegue transformar em
produto tecnológico no Brasil. Mas nós temos isso.
Não é possível um País que é o quarto maior
consumidor de automóveis do mundo não ter uma
marca. Não há um motor brasileiro! O quarto maior
consumidor de automóveis do mundo não tem uma
marca brasileira! Não é possível, não é aceitável que
isso continue dessa maneira.
Por isso, lanço o nosso desafio: vamos chamar
para nós a responsabilidade! A responsabilidade é do
Congresso Nacional, do Senado, da Câmara. Vamos
assumir isso como responsabilidade nossa! Governar
o País significa esta interação: o Executivo vai pôr em
prática aquilo que nós possamos discutir com ele. É a
interação entre o Congresso Nacional e o Executivo,
o Governo. Nós somos representantes das regiões e,
ao mesmo tempo, deste imenso País.
Portanto, o debate sobre o modelo de desenvolvimento econômico e social é responsabilidade
nossa e da Presidente, que vem fazendo um grande
trabalho, um extraordinário trabalho! O ato da Presidente editado hoje, pela manhã, é demonstração da
coragem, da firmeza e da decisão que deve avançar
na área econômica.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Inácio Arruda,
pelo pronunciamento.
Como orador inscrito, fará uso da palavra o Senador Cristovam Buarque.
Em seguida, como Líder do PSOL, falará o Senador Randolfe.
Eu também estou inscrito para, logo após a fala
do Senador Randolfe, fazer um pronunciamento.
V. Exª, Senador Cristovam, dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Antes da fala de V. Exª, a Presidência quer comunicar às Srªs e Srs. Parlamentares que está cancelada
a sessão conjunta do Congresso Nacional, anteriormente convocada para hoje, às 19 horas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, eu venho falar de um assunto
do Estado que represento, o Distrito Federal; e venho
falar de uma coisa específica, Senador Sérgio, que é
a maneira como nós estamos levando adiante a construção desse estádio monumental, o mais caro estádio
do mundo inteiro. Eu acredito que, daqui a quatro anos,
o Catar terá um estádio mais caro, porque lá o estádio
vai ter ar-condicionado em todo o ambiente – assim,
provavelmente, será o mais caro. Mas nem assim eu
sei. Só que é preciso a gente fazer a crítica sobre de
onde vem esse dinheiro e tudo que está ao redor. É
preciso que as pessoas de fora de Brasília saibam
que, quando foi criado o Distrito Federal, o Presidente
Juscelino Kubitschek, via Congresso Nacional, criou
uma coisa chamada Terracap, que era a entidade que
iria gerir os terrenos que passaram a ser públicos em
toda essa área.
Aqui, no Distrito Federal, diferentemente dos outros lugares, a terra era pública, e essa empresa (Terracap) ficou encarregada de vender, Senador Suplicy,
os terrenos na medida em que a cidade ia precisando
de investimentos. Eu costumo dizer que a Terracap é
o nosso pré-sal: primeiro, porque é uma riqueza que a
gente tem natural, que é a terra; segundo, porque ela
se transforma em renda; e, terceiro, porque ela acaba.
Você não pode vender duas vezes o mesmo terreno;
só vende uma vez.
Pois bem; essa Terracap, que é uma empresa que
está aí para gerir um patrimônio que se esgota, hoje
está trabalhando para viabilizar a construção de um
estádio – e não só do estádio. Para se ter uma ideia,
no dia 14, quando saiu isso que eu vou falar, eu não
acreditei, até que me mostraram: essa Terracap fez um
ato eliminando a necessidade de concorrência para a
compra de mil ingressos e um camarote, para os jogos
da Copa. Veja que coisa: os terrenos serão vendidos
– e nunca mais voltarão – para comprar ingressos de
jogo de futebol, e não diz quanto vai custar e não diz
quem vai receber esses ingressos. É capaz de virem
alguns, por cortesia, para os Senadores. Eu quero
dizer que, se vier para Senador, não precisa mil, bastam 999, porque eu considero muito mais inteligente
e cômodo assistir a jogo com replay, pela televisão,
do que ir ao campo.
Pois bem; esse é apenas um exemplo de mau
uso do dinheiro para viabilizar esse estádio e essa
Copa. Agora, há mais grave! Cem milhões dos R$1,5
bilhão – veja bem: um bilhão e quinhentos milhões de
reais – para 70 mil cadeiras, assentos. Senador Randolfe, se atentarmos para isso, serão R$20 mil por
assento. Com três mil reais, faz-se uma casa popular!
Mas, mais do que isso, a casa popular é vendida e o
dinheiro volta para a Caixa Econômica. Mas, no está-
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dio, vai-se embora. Dir-se-ia: “Não, não vai embora,
pois o estádio vai ser usado”. Nós não temos futebol
aqui. Aqui não se enche estádio – e temos um de 40
mil cadeiras! E, para a construção desse, derrubamos
outro de 35 mil, o antigo Mané Garrincha, lugar onde
se constrói o atual.
Mas olhe bem de onde estão saindo R$100 milhões. Pasmem aqueles que me ouvirem! Vinte milhões
estão saindo dos itens: obra de urbanização; reforma
de praça pública; revitalização de área pública; revitalização de edificações, revitalização de parques e
manutenção de área urbana. Vinte milhões!
Para se ter uma ideia, nós estamos tirando da
Secretaria de Educação dinheiro que seria para a
construção de Unidade de Educação Infantil (creche).
Estamos sem o dinheiro de creche!
O sistema de limpeza se desfaz, por exemplo, ao
tirarmos R$2 milhões do que seria um aterro sanitário,
a construção de um centro de triagem que, inclusive,
gera muito emprego.
Da Secretaria de Obras foram tirados R$9 milhões de obras tão importantes como, por exemplo, o
sistema de drenagem pluvial, que seria feito aqui ao
lado de onde nós estamos; a reestruturação do sistema de drenagem pluvial da cidade de Taguatinga,
que tem 300 mil habitantes; a construção de Unidade
Habitacional Pró-Moradia na cidade Mestre D’Armas;
a construção de Unidade Habitacional Pró-Moradia
em Sol Nascente; a construção de Unidade habitacional Pró-Moradia em Planaltina, outra cidade; a implantação de um sistema produtor de água vai perder
R$946.885,00 para o estádio.
Mas não para aí o absurdo! A segurança pública
– e todos sabem hoje como Brasília é um lugar problemático em matéria de segurança – vai perder R$5
milhões para o estádio. Cinco milhões! A construção
de uma Unidade de Sistema Previdenciário, R$2 milhões, e um sistema de monitoramento de vídeos, que
iria trazer inteligência ao sistema de segurança.
A Secretaria de Transporte, que é uma área fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida,
vai perder R$13.435.824,00, dinheiro que iria para a
implantação de um corredor no chamado Eixo Norte;
implantação de um corredor coletivo no Balão do Torto; implantação do sistema de transporte inteligente;
construção de um trevo de triagem; implantação de
ciclovias (R$136.000,00); implantação de uma estrada (R$211.000,00); construção do terminal rodoviário
para servir à população.
Mas não para por aí! O DER vai perder
R$4.188.000,00, que iriam para a recuperação de rodovias, construção de um anel. O metrô, que é fundamental para que as cidades funcionem bem, vai perder
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R$12.852.000,00. Estamos tirando R$12 milhões do
metrô para a construção do estádio!
E, aqui, talvez seja o mais gritante: a implantação
de um Centro de Tecnologia da Informação e reforma
e edificação de um espaço cultural (R$6.000.000,00).
Seis milhões tirados da cultura para o estádio!
A Secretaria de Esportes vai perder
R$1.088.000,00 que seriam usados na implantação
de infraestrutura esportiva, reforma de espaços esportivos e apoio a eventos esportivos. Ou seja, nós
tiramos R$1.088.000,00 do esporte dos jovens daqui
para financiar um estádio aonde iremos alguns, aqueles que podem pagar o ingresso, e turistas que virão
para cá. Não faz sentido do ponto de vista ético nem
do ponto de vista lógico!
E vocês não viram ainda o mais grave: a Secretaria da Criança vai perder R$1.836.560,00. Repito:
um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e
sessenta reais serão tirados da Secretaria da Criança,
de um projeto que era a construção de uma Unidade de
Internação das crianças que precisassem. Um milhão,
oitocentos e trinta e seis mil para o estádio.
O Fundo de Saúde vai perder R$258.000,00, que
iriam para a implantação de UPAs.
Total: R$100.000.000,00.
Cem milhões de reais tirados do Orçamento,
desses itens que listei, para serem investidos em um
estádio, que podia ser muito menor, podia ser muito
mais barato, ou ainda, que até não seria necessário se
nós tivéssemos aproveitado o estádio que já existe na
cidade do Gama. Com pequenas reformas, estaríamos
com esse estádio dentro dos padrões que a FIFA exige.
É por medidas como essas – erradas! – que vale
a pena lembrar que pouco mais de um terço das escolas públicas brasileiras tem tráfico de drogas nas suas
proximidades. No DF, mais da metade dos estabelecimentos registra a ocorrência de venda e compra de
drogas nas redondezas. E aqui não venham dizer que
o problema é apenas dos traficantes. O problema é dos
traficantes e daqueles que, de uma maneira conivente,
por omissão, não conseguem reprimir esse trabalho.
Se nós olharmos os dados da Secretaria de Segurança do DF, veremos que, em janeiro de 2013, o roubo
a casas aumentou 48% em relação a 2012, ou seja,
quase metade a mais em janeiro de 2013 do que em
janeiro de 2012. Furtos, 22%. Nós tivemos, em menos
de 24 horas, do sábado (16) ate à manhã do domingo, sete homicídios. Eu não tive tempo de olhar, mas
deve ter sido menos do que em países em guerra. Sete
homicídios em 24 horas, num determinado momento!
O seqüestro relâmpago em Brasília cresceu 16% em
janeiro deste ano em relação a 2012. Em média, são

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

dois seqüestros relâmpagos registrados diariamente
no Distrito Federal no primeiro mês do ano de 2013.
É muita coisa, Senador. O seu Estado, Senador
Sérgio, está vivendo um momento grave no que diz respeito à segurança. Eu não sei se é mais grave que esse,
não, até porque, aqui, toca diretamente cada pessoa.
No total, janeiro se encerrou com 65 casos da
modalidade do crime de sequestro, um aumento de
16% em relação ao mesmo período de 2012, no qual
56 pessoas haviam sofrido essa agressão.
Na educação, o governo teve de voltar atrás numa
decisão que havia tomado por quem, incompetentemente, propôs coisas absurdas, que não deveriam ser
feitas na estrutura da educação.
O outro levantamento, que mostra a decadência
que vivemos aqui, evidencia que o Distrito Federal tem
hoje uma saúde que não está melhor do que antes. Não
está pior, mas esse foi um compromisso fundamental
do Governador na sua campanha. Ele disse até que ia
ficar despachando vestido com roupa de médico, com
avental branco. Ele disse que seria o próprio Secretário
da Saúde, durante pelo menos seis meses. Não o foi.
Não está conseguindo avançar.
No Distrito Federal, Senador Jorge Viana – e o
seu Estado é um exemplo em matéria de saúde –, nós
temos quatro vezes mais médicos do que em certos
Estados do Norte. Eu não sei se é exatamente o caso
do Acre. Quatro vezes mais! Para cada um ali, nós
temos quatro aqui. Ou seja, é uma questão de organização, de funcionamento.
Por tudo isso, eu digo aqui, Senador, que é lamentável estarmos caminhando para uma cidade cuja
qualidade de vida vai piorando, enquanto o dinheiro, que
podia ser usado para melhorar essa qualidade de vida,
é usado em prioridades equivocadas, especialmente
a prioridade de um superluxuoso e caro estádio, que
começou com um valor e agora já está em quase o
dobro, que já está como o mais caro estádio do mundo.
Eu denunciei isso. O que aconteceu? O Governo
do Distrito Federal fez uma nota e me mandou, Senador Paim, dizendo que não era verdade, não era o
mais caro, devia ser o segundo ou o terceiro. Só que
a explicação deles mostra que é o mais caro, porque
ele desconta isso, desconta isso, desconta isso, que
são investimentos relacionados com o estádio.
É uma pena que a Copa, que deveria vir para
melhorar as cidades, no caso do Distrito Federal, está
vindo para piorar, até porque muito dificilmente – posso
estar errado, o futuro ninguém sabe – será cumprida a
promessa de que esse estádio terá uma vida intensa
ao longo dos próximos anos, por meio de atividades
não esportivas, atividades culturais, venda de espaços
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como escritórios debaixo das arquibancadas e outras
utilidades desse tipo.
Eu deixo aqui registrada a minha preocupação,
como Senador pelo Distrito Federal, mas também
como Senador de toda a República brasileira, porque
esta é a Capital de todos os brasileiros, e as coisas
aqui que não estiverem bem repercutem de maneira
brutal em todo o País.
É isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar,
ao mesmo tempo, como denúncia, como protesto e
como um desabafo.
Antes porém, vejo que o Senador Sérgio Souza
pede a palavra para um aparte, o que muito me orgulha.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu
caro Senador Cristovam Buarque, é uma satisfação
ouvi-lo da tribuna, e manifestando preocupações com
relação ao Distrito Federal, que vão desde a edificação
de obras, como a construção do monumental estádio
de Brasília, até mesmo com relação à segurança pública e aos sequestros relâmpagos. Eu subi à tribuna,
na semana anterior ao carnaval, para solicitar o apoio
dos Srs. Senadores a um Projeto de Lei que temos
no Senado, de minha autoria, o nº 190, de 2012, que,
inclusive, tem o Senador Eduardo Suplicy como Relator na CDH, a fim de nós repensarmos um pouco
essa questão da penalização do menor. Inclusive citei
o caso do sequestro daquela empresária de Brasília
por três cidadãos – e um deles era menor –, que, ao
final de todas as barbaridades que cometeram contra
essa cidadã, ainda lhe atearam fogo, e ela veio a falecer, carbonizada, após ter sido estuprada, ter sido
esfaqueada. Isso mostra que parece que, na vida do
cidadão, ou de alguns cidadãos, o valor da vida se
perdeu. Quanto custa uma vida? Nós sabemos que,
como cidadãos – e vivemos num Estado democrático
de direito –, nós outorgamos ao Estado o poder de
regular o convívio em sociedade, mas precisamos de
uma polícia investigativa, de uma polícia extensiva, e
também precisamos, de repente, repensar a nossa
legislação, para que venhamos a dar a solução que a
sociedade espera. Sabemos que há uma minoria que
age à margem da lei e que faz barbaridades como essas citadas por V. Exª. Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento, como sempre, com profundidade.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador.
Eu queria dizer que, hoje, aqui no Senado, nós,
os Senadores pelo Distrito Federal, recebemos policiais militares, civis e bombeiros, porque o Governador não está cumprindo aquilo que prometeu durante
a campanha.
Eu fui lá constrangido, porque fui testemunha. Eu
assinei esse documento como testemunha e lembro
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que, na hora em que se discutia isso em um grande
evento, eu perguntei aos assessores do candidato se
eles tinham feito as contas bem feitas para saber se
podiam. “Sem dúvida!”, disseram, e eu assinei como
testemunha.
Eu me sinto constrangido por ter sido testemunha daquele compromisso do Governador, que não o
cumpre, em grande parte, porque o dinheiro deve ir
para outras finalidades, e ele não consegue cumprir
o compromisso com os policiais civis e militares, que
vão ser fundamentais para garantir o funcionamento
dos jogos da Copa no Distrito Federal.
Senador Randolfe, com prazer, passo-lhe a palavra.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Cristovam, das informações que o senhor traz
à tribuna, chamou-me atenção o preço do assento,
ou melhor, o valor do assento no Estádio Nacional de
Brasília. V. Exª fez uma comparação com moradia popular. Para entrar na sua área, uma comparação que
caberia, sobre a qual V. Exª tem mais autoridade do
que qualquer um de nós aqui do Senado, seria perguntar: se a média de preço de cada assento ficou
em R$20 mil, quantas salas de aula nós não poderíamos estar construindo? Eu conversava ainda há pouco com o senhor, que me contava a sua história – eu
não aceito o termo “cruzada”, porque é muitas vezes
mal empregado – relacionada com a educação e os
dramas e dilemas com o que o senhor já conviveu na
experiência pública.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – E me
vinha à lembrança um dado. O Brasil é um dos poucos
países da América Latina que ainda não resolveram a
chaga do analfabetismo. Nós temos 9% da população
ainda padecendo de analfabetismo, enquanto países
vizinhos nossos – Venezuela, Bolívia, Cuba – já declararam seus territórios livres de analfabetismo. Então, além da comparação com a moradia popular, eu
quero trazer essa comparação que tanto se identifica
com V. Exª, sobre escola, educação, porque significa
que estamos trocando assento no estádio por futuro.
Estamos renunciando ao futuro, que é sala de aula para
uma geração, por assento no estádio. Parece-me uma
péssima escolha feita por todas as nossas autoridades
públicas (Fora do microfone.).
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Senador Randolfe, eu agradeço o seu pronunciamento. Sem garantir que estou sendo absolutamente
correto, porque os custos mudam muito, mas, pelo
que conheço, daria para construir 5 mil salas de aula.
Muitas! E 5 mil salas de aula equivalem a 150 mil alu-
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nos em um turno, 300 mil em dois turnos; 150 mil em
horário integral.
É absolutamente absurdo, ridículo! Mas, lamentavelmente, não tem mais jeito. No momento certo, o
Governador não soube pegar um projeto que era do
governador anterior e reestruturá-lo para um estádio das
proporções que o Distrito Federal precisa, de acordo
com sua população, que não é uma população grande;
e de acordo com a nossa tradição futebolística, que
ainda não está criada.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– E, de acordo com o fato de que já existe um estádio
e já existia outro estádio, que foi derrubado para fazer
o novo, fica aqui minha manifestação, como já disse,
de indignação, de preocupação, e a minha denúncia.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento-o, Senador Cristovam, pelo pronunciamento.
Sobre a mesa, expediente.
Comunico, nos termos regimentais, que o Partido Social Democrático – PSD – passa a integrar, a partir desta data, Bloco com a Maioria
no Senado. Respeitosamente, Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB, e Senador Sérgio
Petecão, Líder do PSD.
O expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
OF. GLPMDB Nº 32/2013.
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência,
comunico, nos termos regimentais, que o Partido Social Democrático – PSD passa a integrar, partir desta
data, o Bloco da Maioria do Senado.
Respeitosamente, _ Senador Eunício Oliveira Líder do PMDB – Senador Sérgio Petecão Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, pela Liderança do PSOL. V. Exª,
querido e bom Senador, amigo, dispõe de 20 minutos,
tempo regimental.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, meu
querido Presidente, companheiro amazônida Jorge
Viana.
Sr. Presidente, quero, mais uma vez, aqui da tribuna detalhar alguns dados sobre a situação em que o
nosso Partido e partidos aliados, notadamente o com-
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panheiro Clécio Luís, Prefeito de Macapá, recebeu a
prefeitura, a administração municipal dessa cidade onde
moro, onde vivo, que é a quarta metrópole amazônida.
Em outro momento aqui, usando a tribuna, falei
do legado, das dificuldades e da confiança na superação das dificuldades para administrar e reconstruir a
nossa querida Macapá. Eu estava sem o conjunto de
dados que o Município conseguiu agora atualizar. É
necessário que aqui sejam ditos e denunciados, mas
não só como expressão de lamento; o termo é como
expressão de denúncia. Não pode existir tolerância de
qualquer forma à dilapidação de patrimônio público.
Então, não se pode calar. Não se pode, sob o
argumento de que não devemos continuar chorando,
que temos de olhar para a frente, não se pode calar
e não denunciar o legado que foi deixado pelo governo anterior.
Mais do que isso, é importante que seja dito qual
o legado que foi assumido; é necessário que se diga,
concretamente, quais as soluções que estão em curso
para a obra que considero uma das mais importantes
da história do Amapá, que é a reconstrução de Poder
Público na capital do Estado do Amapá.
A dívida que a Prefeitura de Macapá possui frente aos seus credores atinge a estratosférica cifra de
R$243 milhões. Isso significa, Sr. Presidente, praticamente metade de todo o Orçamento do Município.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – quero aqui
destacar – exige que o gestor deixe necessariamente
disponibilidade financeira para as dívidas por ele assumidas em seu último ano de mandato, o que não
foi evidentemente cumprido para o Governo herdado
pelo Prefeito Clécio Luís. Os cofres públicos do Município de Macapá estavam absolutamente vazios no
dia 1º de janeiro de 2013. Não é figura de linguagem!
Não existia um centavo sequer nos cofres públicos da
administração municipal em 1º de janeiro!
Apenas para efeito de comparação, o Prefeito de
Belém, Sr. Zenaldo Coutinho, fez uma ampla denúncia nos meios de comunicação dizendo ter recebido
a Prefeitura com dívidas de R$114 milhões para um
Orçamento superior a R$2,5 bilhões. É claro que 5%
de dívida num Orçamento de R$2,5 bilhões é uma
situação grave, mas o que falar de uma dívida que
compromete metade do Orçamento?
Vejam: a dívida herdada pelo Prefeito de Belém
é de R$114 milhões, de um Orçamento de R$2,5 bilhões. A dívida herdada pelo Prefeito de Macapá é de
R$243 milhões, de um Orçamento de R$500 milhões!
Ou seja, o atual Prefeito de Macapá recebe uma administração municipal com quase 50% da totalidade do
Orçamento público do ano comprometidos.
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As folhas de pagamento dos meses de outubro,
novembro e dezembro não haviam sido saldadas por
completo. Elas começaram a ser saldadas agora em
janeiro. Esse cenário está exigindo da Prefeitura um
estupendo esforço no sentido de sanar essa lacuna
deixada pelo Prefeito anterior. Isso põe em risco a
própria liquidação da folha do primeiro mês da atual
gestão, ameaça essa que, felizmente, devido a muito
esforço coletivo, a gestão atual conseguiu impedir que
se concretizasse, e toda a folha de pagamento do mês
de janeiro foi saldada.
Algo também de se chamar a atenção é o nível
de inchaço de pessoal contratado no último ano do
mandato do antecessor do atual prefeito de Macapá, inclusive com fortes indícios de que grande parte
desse excedente teria sido nomeada fora do período
preconizado pela Justiça Eleitoral, o que é objeto já
de investigação do Ministério Público.
Aliás, eu diria que ficou latente que boa parte
dos inchaços da folha de pagamento ocorreu, concretamente, durante o período eleitoral, num acinte à
Justiça Eleitoral, ao próprio Ministério Público e num
acinte a todas as regras do nosso Estado democrático de direito.
Esse trem da alegria montado fez com que os
gastos com pessoal e encargos sociais saltassem
de aproximadamente R$230 milhões, em 2011, para
R$320 milhões, em 2012, mais que o orçamento anual
do Município de Macapá.
Segundo o último relatório resumido de execução
orçamentária, o gasto de pessoal é de 62% da receita
corrente líquida, ou seja, oito pontos percentuais. É algo
muito acima do que estabelece a Lei Complementar
nº 101, de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal, que já imputaria diversas restrições por essa
ilegalidade cometida pela administração anterior.
É inaceitável que alguém que tenha cometido
essa continuidade de crimes, que tenha cometido crimes continuados, não seja responsabilizado pela Justiça; que alguém que tenha ferido todo o ordenamento
jurídico pátrio não seja responsabilizado pela Justiça.
Mas os descalabros não param só por aí. Esse
conjunto de descalabros obrigou a Prefeitura a decretar um contingenciamento de 30% dos cargos de
livre provimento.
Mas o mais absurdo entre as dívidas irresponsáveis da Prefeitura são duas, que chamam a atenção
e que nos espantam pela sua gravidade. A primeira é
a apropriação indevida de valores subtraídos das remunerações dos servidores públicos municipais aos
bancos e entidades com os quais o Poder Público
municipal firmou contrato de consignação, as chamadas consignações. Nenhuma das consignações de
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contratos firmados pelo Poder Público municipal, em
nome dos servidores municipais de Macapá, em benefício dos servidores públicos municipais, nenhuma
delas era sanada pelo Poder Público. Ou seja, a Prefeitura se apropriava indevidamente do dinheiro que
pertencia ao salário do servidor público e não fazia o
devido pagamento, deixando o funcionário público do
Município de Macapá sem nenhum crédito na praça,
mesmo com as parcelas do seu compromisso sendo
debitadas em seu contracheque.
O outro descalabro é a retenção dos valores do
segurado, que deveriam ser repassados para o fundo
de regime próprio da Previdência Social, configurando-se, igualmente, em caso de expropriação de valores
privados do servidor público, com o agravante de deixar a Prefeitura na inadimplência e impedi-la de firmar convênios e obter recursos federais. A Prefeitura
encontrava-se inadimplente com todas as instituições
federais e com todo o Governo Federal porque não
sanava os seus débitos com a Previdência pública.
Quero também aqui salientar, Sr. Presidente, os
demais fatos que são de conhecimento de toda a sociedade amapaense, como a ausência de contratos
básicos de funcionamento dos órgãos da Prefeitura.
O atual perfeito herda uma administração municipal
com telefones cortados, nenhum contrato de alocação
de veículos, toda a frota sucateada, nenhum contrato
de aquisição de combustível, ausência de material de
expediente, infraestrutura dos prédios comprometidas,
completa ausência da própria infraestrutura para as
dependências da Prefeitura. Quase 70% do patrimônio
do Município residem em prédios que são alugados, e
os prédios que são de propriedade do Município estão
em estado precário.
Não existe sistema de informação, de informática
e nenhum sistema que lembre de longe um computador na Administração Pública municipal de Macapá; e
o que existe está completamente obsoleto. Não existe
comunicação entre categorias funcionais e não existe
nenhum tipo de comunicação entre as instâncias do
governo municipal. As categorias funcionais, a ampla
maioria, estão com defasagem salarial há mais de cinco
ou seis anos, o que causa uma completa desmotivação
aos servidores públicos municipais.
Além de tudo isso, encontramos uma Administração Pública municipal em que somente no gabinete do
Prefeito anterior – prestem atenção a este dado que
aqui vou destacar – encontravam-se 700 cargos de
livre nomeação do Prefeito. Isso justifica por que 68%
da folha de pessoal estavam comprometidos.
Não para por aí, não. Toda sinalização semafórica da cidade é irregular, é gato, porque está ligada
clandestinamente na rede de energia elétrica.
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O transporte viário da cidade, há mais de 15 anos,
não tem nenhum tipo de licitação.
Como se não bastasse esse conjunto de dados,
toda a manutenção urbanística da cidade está em colapso. A cidade foi herdada totalmente esburacada,
sem vias pavimentadas, com 90% da cidade sem rede
de saneamento básico sequer.
Além disso, a situação na rede pública municipal
de saúde é absurda. Herdamos uma administração
municipal em que nenhuma unidade básica de saúde
funcionava. Chega ao absurdo de, no início da administração do Prefeito Clécio Luís, logo na segunda
semana, quando o médico vai para a Unidade Básica
de Saúde, ele relata, em seguida, ao Secretário Municipal de Saúde que, naquele dia, ele tinha atendido
somente três pessoas. O Secretário ficou surpreso
com o baixo número, e o médico explicou: é porque
as pessoas não acreditavam que, naquela Unidade
Básica de Saúde, havia médico. De tanto a Unidade
Básica de Saúde não funcionar, passou-se a criar o
costume de que era extraordinário seu funcionamento.
É um absurdo se acostumar com a ausência do cumprimento de direitos básicos de cidadania. Unidades
básicas de saúde que não funcionam significa que se
amplia a dificuldade para atendimento de média e de
alta complexidade, que é de responsabilidade do Estado, colocando em colapso toda a saúde pública do
Amapá, já que em Macapá estão 60% da população
do Estado.
Na educação, é uma situação de crime completo. O Ministro da Educação nos recebeu em audiência recentemente e ficou alarmado quando o Prefeito
apresentou os índices de educação básica da rede
municipal de ensino de Macapá. Somente de 3% é
a cobertura da rede de educação básica. O Ministro
teve que confirmar os dados na tela situacional do Ministério da Educação, que comprovam que Macapá é
a última capital brasileira de cobertura de educação
básica. Enquanto a cobertura de educação básica no
Brasil atinge a média de 23%, a cobertura, em Macapá, é de 3%! Isso significa dizer, Sr. Presidente, que
a administração municipal anterior condenou 14 mil
crianças a não ter escola, a não ter acesso à escola.
O crime não foi somente com a geração atual; é um
crime com as gerações do futuro, cometido pela administração anterior.
Dito isso, Sr. Presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, registrar um agradecimento. Todos sabem
da minha posição política, sabem da posição do meu
Partido, o Partido Socialismo e Liberdade, sabem de
nossa postura de independência e, em alguns momentos, de oposição programática ao Governo da
Presidente da República. Quero, inclusive em função
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disso, registrar aqui a atenção que tivemos por parte
do Governo Federal para a obra, que está em curso,
de reconstrução daquela cidade que outrora foi conhecida na Amazônia como sua cidade joia.
Há duas semanas, o Prefeito esteve aqui, foi
recebido pelo Ministro da Educação e apresentou os
dados que acabei de citar, que dão conta de 14 mil
crianças fora das salas de aula. Esta semana está em
Macapá uma equipe do Ministério da Educação para
fazer um diagnóstico e, em conjunto, encontrar uma
solução, mas, de imediato, garantir que nenhuma dessas crianças fique sem escola no reinício da matrícula
do período escolar deste ano.
Fomos atendidos pelo Ministro da Integração
Nacional, que se disponibilizou a agir prontamente,
imediatamente depois de a Prefeitura regularizar sua
situação – a situação é absurda: a administração anterior sequer regularizou o Cartão da Defesa Civil para o
recebimento de recursos por parte da Prefeitura. Mas
a administração municipal está dialogando com o governo do Estado para, através do Cartão da Defesa
Civil do governo estadual, transferidos do Ministério
da Integração Nacional, obter os R$2 milhões para a
obra de recuperação urbanística de Macapá.
O Prefeito também foi recebido pelo Secretário de
Atenção Básica do Ministério da Saúde, que também
prometeu, o quanto antes, o deslocamento de uma
equipe do Ministério da Saúde para atender a cidade.
Esta semana técnicos da Petrobras, em função
de diálogo que estabelecemos, está em Macapá para
dialogar com a Prefeitura sobre a aquisição de asfalto
de qualidade para as obras de reconstrução urbanística da cidade.
Então, queria aqui, Sr. Presidente, registrar e
agradecer a compreensão e o apoio por parte do Governo Federal e as contribuições que tem dado, reconhecendo a necessidade urgente de reconstrução da
cidade. Não esquecendo também o atendimento que
tivemos por parte da minha querida companheira Marta
Suplicy, Ministra da Cultura, que anunciou que, ainda
neste ano, até o mês de agosto, estará em Macapá
para a inauguração de um CEU das Artes e para o lançamento da pedra fundamental do 2º CEU das Artes e
para a incorporação de Macapá ao Sistema Nacional
de Cultura. É. Macapá é a única capital brasileira que
não estava sequer integrada ao Sistema Nacional de
Cultura, por completo ocaso e irresponsabilidade da
administração anterior.
Por fim, Sr. Presidente, além de agradecer a
compreensão e a ação comum por parte do Governo
Federal, tenho as informações do diálogo feito entre
o Governo municipal e o Governo estadual, do Gover-
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nador Camilo Capiberibe. Eu tenho muita confiança
nesse diálogo e nas ações que irão seguir.
Esses dados que revelei ainda há pouco mostram
uma crise no meu Estado sem precedentes históricos.
É por isso, Sr. Presidente, que, desde 2010, o povo
do Amapá e a história resolveram desalojar do poder,
desde 2010, os setores responsáveis por ter levado o
Amapá a essa gravíssima crise humana, material, civilizatória. O que ocorreu nos últimos anos, anteriores a
2010, é que – não há outra denominação para isso –,
basicamente, uma organização criminosa se apoderou
do Poder Público no Amapá. Os dados do Município de
Macapá dão claro teor disso. O governo da capital do
Amapá estava em posse de uma organização criminosa. E por isso eu tenho muita confiança no desígnio…
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Já estou concluindo, Sr. Presidente. Tenho muita confiança na vontade que foi expressa pelo povo do Amapá desde 2010, quando votou por mudança naquelas
eleições; na vontade que foi expressa agora em 2012,
quando novamente votou por mudança nessas eleições.
A vontade expressa, nessas duas eleições, dá para as
Lideranças políticas do Amapá – tanto para o Governador quanto para o Prefeito – uma tarefa histórica, a
tarefa da reconstrução da coisa pública na capital do
Amapá e a tarefa da reconstrução da coisa pública no
Estado; e, fundamentalmente, a necessidade de que o
Poder Público no Amapá dê a volta por cima; de que
o Amapá, e não só a sua capital, dê a volta por cima
no cenário de completo caos que foi herdado das ...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
–... de completo caos que foi herdado das administrações anteriores.
Como diz a música de Chico Buarque, a história
é um trem alegre que atropela indiferente todo aquele
que a negue. Eu tenho certeza de que os gestores,
o Governador do Estado e o Prefeito do Município
saberão, com a graça de Deus, olhar para a história,
trabalhar em conjunto, junto com o Governo Federal,
para que nós e todas as lideranças políticas do Amapá possamos realizar a mais bela tarefa das nossas
vidas, que é reconstruir a coisa pública no lugar onde
a gente mora.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues,
o Sr Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Sérgio Souza.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – O próximo orador inscrito é o Senador Jorge
Viana. Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, passo a ler
um expediente que está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Foi lido, anteriormente, o Requerimento nº
53, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro e de outros
Senadores, de voto de pesar pelo falecimento do ex-Governador e ex-Senador Almir José de Oliveira Gabriel, o qual coloco em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Concedo ao Vice-Presidente desta Casa,
Senador Jorge Viana, o direito à palavra pelo tempo
regimental.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Inicialmente, quero cumprimentar V. Exª, Sr. Presidente,
e registrar, aqui no plenário do Senado, na tribuna
de honra, a presença do Prefeito, eleito e que agora
exerce o mandato, de Campo Grande, do Estado do
nosso querido Colega Delcídio, que tem falado tão
bem e deposita muita expectativa na gestão de V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria dizer que a minha intenção de ocupar a tribuna do
Senado hoje é para falar do programa lançado, ainda
hoje de manhã, pela Presidenta Dilma, que tem o propósito de erradicar a miséria, a pobreza extrema em
nosso País. Foi emocionante o programa, e já, já eu
quero me referir a ele.
Antes disso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria tratar de um assunto muito delicado,
muito difícil para o povo acriano e que inclusive tem
sido objeto de uma atitude muito elogiável do Senador Anibal Diniz, que, junto com o Secretário de Direitos Humanos do Acre, Nilson Mourão, se dirigiu à
cidade de Cobija, na fronteira do Brasil com a Bolívia,
vizinha de Brasileia, para tratar desse assunto. Estou
me referindo ao episódio que ocorreu, no último dia
11 de fevereiro, num presídio de Cobija denominado
– vejam só o nome do presídio – Penitenciária Modelo
Villa Busch. E esse presídio modelo de Cobija, cidade
que faz fronteira com Brasileia, no Acre, trouxe à tona
uma dura e cruel realidade com respeito aos direitos
humanos de brasileiros que estão detidos no território
boliviano. O episódio chocou o povo do Acre. A situação foi gerada a partir de um conflito entre presos e
marcou um confronto direto entre presos bolivianos
e presos brasileiros, com um problema: mais de cem
presos bolivianos, de um lado, e seis presos brasilei-
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ros, do outro. Foi um massacre. Um preso brasileiro
morreu e outros ficaram gravemente feridos.
A situação não é nova. Os familiares dos presos
já haviam denunciado os maus tratos dos funcionários
do governo boliviano. A imprensa acriana, que tem sido
vigilante nesse tema e merece elogios, inclusive já havia veiculado várias matérias sobre essa situação. E,
agora, nós temos uma situação que segue grave, tendo
em vista os brasileiros estarem sendo jurados de morte.
O Senador Anibal me relatou a diligência que fez.
Foi ao presídio e tomou uma atitude, junto com o Secretário Nilson Mourão. E eu aqui queria cumprimentar,
parabenizar o Senador Anibal pela atitude e dizer que
me senti contemplado. Amanhã mesmo, a Deputada
Perpétua, que tem ocupado até hoje a presidência
da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados, o Senador Aníbal e outros parlamentares
estarão em uma reunião com autoridades do Itamaraty
tratando desse assunto.
A prioridade da ida do Senador Anibal Diniz com
o Secretário Nilson Mourão era no sentido de pedir a
garantia de vida dos detentos brasileiros jurados de
morte. Um apelo às autoridades bolivianas para não
empregarem a violência, não torturarem os presos, pois
essa é a denúncia, e garantirem acesso jurídico aos
detentos que ainda não têm advogados constituídos
A situação é grave. Não é por que se trata de
criminosos que devemos aceitar o desrespeito aos
direitos estabelecidos à pessoa humana.
Então, Sr. Presidente, para concluir esse tema e
deixar bem patente a minha indignação, o meu protesto
– e sei que faço isso em nome de todo o povo do Acre
–, eu queria encaminhar à Mesa dois requerimentos.
O primeiro requer informações do Ministro de Estado
de Relações Exteriores sobre as ações que o governo
da Bolívia vem adotando no sentido de traduzir para
o Governo brasileiro a situação vivida no presídio por
parte de brasileiros na Bolívia. Qual é a posição oficial
do governo da Bolívia sobre os atentados aos direitos
humanos dentro dos presídios bolivianos, especialmente na Penitenciária Modelo Villa Busch, na cidade
de Cobija? Que medidas estão sendo adotadas para
garantir a vida dos detentos brasileiros envolvidos na
rebelião, que estão jurados de morte? Que ações diplomáticas jurídicas estão sendo adotadas pelo Governo brasileiro para que os direitos humanos dos
presidiários brasileiros sejam garantidos? Os acordos
internacionais chancelados pelo Brasil possibilitam a
transferência desses presos para estabelecimentos
prisionais brasileiros? É uma pergunta. Nesse sentido,
que medidas estão sendo estudadas pelo Itamaraty?
Quantos brasileiros se encontram detidos no presídio
de Villa Busch? Como eles vêm sendo tratados pelas
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autoridades bolivianas e qual é a realidade dos brasileiros em outras prisões daquele país?
Faço uma justificativa e encaminho à Mesa. Já
dei entrada hoje neste requerimento de informações.
Eu queria também, Sr. Presidente, apresentar aqui
um outro requerimento, que requer voto de repúdio ao
tratamento desumano dispensado pelas autoridades
bolivianas aos brasileiros que estão presos na Bolívia.
Requeiro, nos termos dos arts. 222 e 223 do Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos Anais do Senado o voto
de repúdio ao tratamento desumano dispensado pelas
autoridades bolivianas aos presos brasileiros que estão
presos na Bolívia, evitando-se a repetição de episódios
como a morte do brasileiro Alexandre Bezerra Montenegro, durante a rebelião na Penitenciária Modelo Villa
Busch, na cidade de Cobija, Pando.
Requeiro, ademais, que esse voto seja levado
ao conhecimento da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, bem como à Comissão
Internacional de Direitos Humanos, a fim de que sejam adotadas medidas cabíveis para a promoção e
defesa dos direitos humanos de todos os brasileiros
residentes na Bolívia.
Esses dois requerimentos, Sr. Presidente, eu trago acompanhados de uma série de notícias de jornais
e, mais uma vez, já que estou concluindo a minha fala
sobre esse tema, eu queria cumprimentar o Senador
Anibal Diniz e o Secretário de Direitos Humanos, Nilson Mourão. Sei que o Senador Anibal Diniz também
está adotando uma série de medidas. E faço aqui uma
soma de esforços com outros parlamentares, com a
OAB-Acre, com a imprensa acriana, no sentido de alertar sobre o risco que estão correndo presidiários brasileiros que cumprem pena no país vizinho, a Bolívia.
É um alerta às autoridades brasileiras: se não forem
adotadas medidas, haverá sérios problemas e vamos
ter que contar as vítimas.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Jorge Viana?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pois
não, Senador Eduardo Suplicy. É com muita satisfação
que ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero cumprimentá-lo por sua preocupação com respeito
ao tratamento que vem sendo dado a pessoas que,
por alguma razão, tendo cometido delitos, se tornaram
prisioneiras na prisão da Bolívia, próximo da fronteira
com o Brasil. Espero que as autoridades do governo
boliviano, do Presidente Evo Morales, deem toda a
atenção, no sentido de bem responder às questões
que V. Exª coloca, preocupado com os brasileiros,
sobretudo os que vivem no Estado do Acre. Gostaria
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também de registrar a presença, visitando o nosso
plenário, do Embaixador da Bélgica, Josef Smets, até
porque acaba de me informar que V. Exª foi convidado
pelo Senado da Bélgica para lá fazer uma exposição
sobre o Código Florestal Brasileiro, já que V. Exª foi o
relator e, como engenheiro florestal, é grande estudioso do assunto. Certamente, na Bélgica há um enorme
interesse em conhecer melhor os cuidados que o Brasil tem com a floresta, que inclusive é um dos locais
de maior importância de toda a Amazônia e do Estado de que V. Exª foi governador. Meus cumprimentos,
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, querido Senador e colega Suplicy.
Eu queria também me somar aos cumprimentos
ao Embaixador da Bélgica. É com satisfação que, através de um diálogo com o Embaixador André Amado,
embaixador do Brasil em Bruxelas, fui convidado e já
confirmei a minha disposição de estar presente, não
sozinho, certamente o Senador Luiz Henrique ou o Senador Rodrigo Rollemberg me acompanhará. Vamos
expor as mudanças na legislação ambiental brasileira, até porque o Brasil mudou sua agenda nos últimos
anos, saindo de uma agenda negativa e fazendo uma
legislação que possa colaborar no sentido de pôr fim à
destruição ambiental no nosso País. Incorporo o aparte
de V. Exª ao meu pronunciamento e agradeço a V. Exª.
Eu queria agora, Sr. Presidente, no tempo que
me resta, dizer que amanhã, em São Paulo – espero
estar presente –, vamos celebrar os 10 anos de governo democrático e popular no Brasil. Governo que
começou com o Presidente Lula e que segue com a
Presidenta Dilma. São 10 anos de um governo que
mudou o Brasil.
Parece que os colegas, inclusive o nobre colega
Aécio Neves, segundo informações, amanhã fará um
pronunciamento falando dos 13 pontos negativos, é o
que tenho lido na imprensa, desse período de governo
do PT. Óbvio, é parte do debate, e essas observações
e críticas são bem vindas. Mas logo o PSDB? Ficou
oito anos no governo! Também há números. Seria muito interessante vermos aqui um debate sobre os oito
anos do PSDB e os oito anos do Lula. Por que não?! O
PSDB nunca quis esse debate. Aliás, nunca quis debater nem o governo do Presidente Fernando Henrique.
Alguns do PSDB esconderam o Presidente Fernando
Henrique, que é uma grande liderança do País, uma
pessoa que merece todo o respeito.
Estou curioso para ver que números, que dados
o Senador Aécio trará para a tribuna do Senado Federal. Tenho carinho e admiração pessoal pelo Senador Aécio, mas certamente ele terá que fazer muitos
malabarismos para contrapor-se, como membro do
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PSDB, aos dez anos de governo do PT. Malabarismos porque os números falam por si sós. Eu sei que,
depois de dez anos, foi uma oportunidade dada pelo
povo brasileiro para governarmos o País. O Presidente Lula, quando assumiu, estava maduro, preparado.
Era e é o brasileiro que mais conhece o Brasil. Tinha
andado por este País. Tinha montado um programa de
governo para todas as áreas. Tinha visitado o mundo
inteiro, falado com líderes de toda a parte do mundo,
aprendido, autodidata que é. Assumiu o governo numa
situação crítica.
Vou ler alguns números, caro Senador Paim. Vou
ler alguns números, caro Senador Presidente Sérgio
Souza:
O PIB brasileiro de 2002, quando o PT chegou
ao governo, quando Lula assumiu, era de US$500
bilhões; e o PIB brasileiro de 2012 – contabilidade
fechada, caro Senador Paim –, de US$2,6 trilhões!
Isso é trabalhar pelo Brasil. Isso é mudar o Brasil. Vou
repetir, pode que quem esteja me ouvindo pela Rádio
Senado ou assistindo ao meu pronunciamento pela
TV Senado não compreenda: o PIB brasileiro, antes
de o PT chegar ao governo, era de US$500 bilhões,
depois de oito anos do governo do PSDB; e agora, no
ano passado, fechou em US$2,6 trilhões!
Alguém pode dizer: “Ah, mas esse é um número abstrato, não atingiu os brasileiros!” Vamos ao PIB
per capita, dividir o PIB por cada brasileiro: em 2002,
o referido PIB era de US$2,8 mil, Senador Paim; em
2012, depois de 10 anos de governo do PT, US$13.300!
Isso não é mudança?! Ambos foram multiplicados por cinco em dez anos, graças à dedicação de
um governo que cometeu falhas, que falhou em vários
aspectos, mas que avançou e hoje é parte da história
de mudanças do nosso País.
O Brasil, com o governo do Presidente Lula e
Dilma, atraiu a atenção do mundo inteiro. É um dos
poucos governos do mundo que conseguiu conciliar
crescimento econômico com distribuição de renda.
Eu queria me referir agora, na véspera da comemoração: hoje, a Presidenta Dilma lançou um programa – mais um programa –, um programa de erradicação da miséria, cuja primeira etapa ela já havia feito,
agora faz a etapa final. Para o nosso Governo, quem
vive com menos de R$70,00 por mês, Senador Sérgio
Souza, está abaixo da linha da pobreza, está na miséria, e considera-se pobre quem ganha de R$70,00
a R$140,00 por mês. A Presidenta Dilma entende que
há 700 mil famílias que ainda precisam sair da linha
da extrema pobreza, e hoje adotou medidas. Foram
medidas emocionantes. Um discurso do Governador
Deda, colega, companheiro nosso, emocionante, cheio
de substância. Hoje, vi aqui o próprio Senador Cristo-
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vam falando que a Presidenta Dilma teve o mérito de
escolher o título “País rico é país sem pobreza”. E foi
dito lá que nunca se viu slogan de governo que leve
em conta um conceito, uma definição como essa. E
será feita a busca ativa, não são as pessoas que estão
na miséria que vão se inscrever, são os governos, os
parceiros estaduais e municipais. Estava lá o Governador Tião Viana, que tem um compromisso, que tem
uma determinação, como médico, como ser humano,
de erradicação da pobreza, da miséria também no nosso Acre, Estado que também tem mudado junto com o
Brasil. Estava lá o Tião, estabelecendo e repactuando
seus compromissos de enfrentar a extrema pobreza
em nosso País.
Os números são fortes: 22 milhões de pessoas
viviam abaixo da linha da pobreza, ganhando menos
do que o necessário para viver dignamente. Os Estados Unidos, maior economia do mundo, têm 50 milhões
fora do sistema de saúde. O número de miseráveis nos
Estados Unidos está aumentando; o número de pobres
e extremamente pobres e miseráveis na Europa está
aumentando; e o Brasil hoje, o Governo da Presidenta
Dilma, disse: “Nós estamos assumindo o compromisso,
tomando a decisão política de erradicar a miséria em
nosso País, a extrema pobreza”.
Vou seguir lendo alguns números e vou ficar
curioso, porque acho que temos aí um bom debate
daqueles que já governaram o País com aqueles que
governam o País. Este é um debate que interessa ao
Congresso e ao povo brasileiro: dar transparência ao
País de hoje e ao País de ontem.
Índice de Crescimento da Atividade Econômica:
2002, 100%; agora, em 2011, 140%. São dados do Ministério da Fazenda e do Banco Central, Sr. Presidente.
Vamos pegar números, Senador Paim! Produção
de automóveis: quando eles saíram do governo, o Brasil
produzia 1,8 milhão de unidades de automóveis (um
milhão e oitocentos mil automóveis por ano); agora,
produz 3,4 milhões de automóveis por ano. É o sexto
maior produtor do mundo! Isso em 10 anos.
Vou passar mais... Vamos falar de agricultura. São
números! A produção agrícola era de 96 milhões de
toneladas, em 2002, quando assumimos o Governo.
Agora, no ano passado, em 2011, foram 163 milhões
de toneladas, sendo que o recorde será quebrado
neste ano.
Alimentos. O Plano Safra recebia, Sr. Presidente, R$24 milhões – V. Exª que defende tanto a produção de alimentos no País – em investimentos (Plano
Safra, em 2002); agora, em 2012, R$107 milhões em
investimentos para a produção de alimentos no País.
Isso não é mudança? Certamente, nossos opositores
não vão trazer esses números. Mas posso andar um
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pouquinho mais: a taxa de investimento sobre o PIB
era de 16% em 2002; agora é 20%.
Quero passar aqui, rapidamente, alguns números.
Investimento estrangeiro em nosso País, Senador
Paim, US$16 bilhões, em 2002, quando recebemos o
País; agora são US$66 bilhões por ano. A inflação: o
IPC era de 12%; agora, 5.8%.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Um
pouco mais de tempo, Sr. Presidente.
O desemprego era compatível com o sofrimento da Europa de hoje e maior do que o dos Estados
Unidos: 13% o desemprego quando assumimos o Governo; agora temos 4.7%. É pleno emprego. Em boas
regiões do País é pleno emprego.
Estou concluindo, Sr. Presidente, porque voltarei
a este tema ainda mais à frente.
O salário mínimo, caro Senador Paim – V. Exª que
é um lutador dia e noite neste País por mais respeito
aos trabalhadores, por maior ganho para os aposentados, para quem acorda de madrugada, na labuta,
que, em sua maioria, ganha um salário mínimo –: no
governo deles, que nos criticam hoje, era de R$200,00.
Em 2012, o salário mínimo era de R$622,00, um ganho
real de 66%. O salário mínimo neste País não tinha
ganho real; tinha perda real.
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Concluo,
Sr. Presidente, falando os números finais de pessoas,
porque para falar de desenvolvimento no País tem-se
que falar de rosto, de pessoas. Em 2002, o Brasil tinha
26,7% de sua população, Senador Anibal, na Classe
E, o povo na miséria. Quarenta e seis milhões de brasileiros viviam na miséria; agora são 28 milhões, que
fazem parte do Programa de Exclusão. São 12%. Saiu
de 26% para 12%. A Classe C, a classe média, em
2002, correspondia a 37% da população – 67 milhões
de brasileiros na Classe C. Agora, 50% da população
brasileira estão na classe média, com 95 milhões de
brasileiros mudando de classe.
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Então,
queria dizer também que foi cobrado mais investimento
em educação, em tecnologia. Eis alguns números: matrículas no ensino profissional, saíram de 500 mil para
1 milhão de matrículas no ensino profissional no nosso
País. Bolsa de Mestrado e Doutorado fora do Brasil:
CNPq e Capes, eram 35 mil bolsas por ano, agora são
mais de 100 mil bolsas por ano. Com a complacência
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do Presidente, para concluir, gostaria de poder ouvir,
mesmo que fosse por menos de 1 minuto, o Senador
Anibal. Título de Doutorado, Senador Anibal, em 2002:
6 mil brasileiros com título de doutorado. Em 2012, 13
mil brasileiros. Nós dobramos! Esses são números de
um Governo que não concluiu o seu trabalho, estão
em curso as mudanças.
Temos problemas sim, mas temos também o que
celebrar nesses 10 anos. Por isso, com muita satisfação, vou a São Paulo amanhã agradecer ao Presidente
Lula pelos 8 anos, agradecer à Presidente Dilma pelos
2 anos, celebrar com os governadores estaduais – no
caso, com o Tião e outros – as conquistas, mas renovar
o nosso compromisso porque dá para fazermos ainda
mais pelo nosso País, principalmente tendo em vista
que muito já foi feito. Senador Anibal.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Jorge Viana, quero fazer aqui um reconhecimento da
qualidade deste pronunciamento porque ele dá uma
resposta bem clara, bem eloquente do quanto os governos da Presidenta Dilma e do Presidente Lula foram
e estão sendo melhores do que os 8 anos do Fernando
Henrique, por todos os aspectos que a gente possa
analisar. Então, a afirmação que a gente pode fazer,
concluindo o conjunto de números apresentados por
V. Exª, é que o Brasil de Lula e o Brasil de Dilma são
muito melhores do que o Brasil de Fernando Henrique
Cardoso. Em que pese a oposição querer maquiar essa
discussão, eu acho que V. Exª está de parabéns por fazer a discussão no nível em que ela tem que acontecer,
com números, com resultados. E esses números não
deixam dúvida de que nós temos muito a comemorar
pelos 10 anos de Partido dos Trabalhadores, partidos
aliados, Presidente Lula e Presidenta Dilma à frente
do nosso Brasil. Parabéns!
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agradeço o aparte de V. Exª. Só queria, concluindo, dizer
que é claro que nós seguimos com grandes desafios
de infraestrutura aeroportuária, infraestrutura de energia, rodoviária. Nós temos muito que investir em ciência e tecnologia, em educação, em melhoria da área
de segurança e de saúde. É óbvio! Mas nós temos
que reconhecer que já demos muitos passos adiante.
Eu queria aqui, concluindo, porque, como eu falei, vou voltar a este tema, dizer que as críticas dos
opositores são bem-vindas, mas eu gostaria muito que
o Senador Aécio viesse aqui amanhã e apresentasse
um projeto da oposição, alternativo ao nosso, que tão
bem foi executado pelo Presidente Lula e segue sendo executado pela Presidenta Dilma. Só isso. O Brasil
ficaria melhor se nós vivêssemos uma situação desta: um debate sobre alternativas de desenvolvimento
para o País.
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Se algum partido político tiver um projeto melhor
que o nosso, de crescimento econômico do País, com
inclusão social, de transformação do nosso País, é óbvio que esse debate nos interessa. Mas vir aqui, sem
autoridade de quem já foi governo, só se for omitir o
governo deles... Se for para omitir o governo deles, aí
é óbvio que dá para fazer qualquer crítica.
É nesse sentido que, respeitosamente, eu me
antecipo ao colega Senador Aécio Neves dizendo
que vou esperar para ver os 13 pontos negativos de
cobrança que ele certamente trará – pelo menos é o
que eu tenho lido na imprensa – e vamos aqui colocar
a realidade, com números, com dados consistentes,
estatísticos, oficiais, para que a gente possa fazer a
devida comparação e, respeitando todos os que nos
acompanham, a gente possa ter um debate sobre o
país que queremos, o país que merecemos ter e o país
que o povo brasileiro quer ter: um país com crescimento
econômico, sem miséria, porque não existe país rico
com a presença de uma população que viva na miséria.
País rico é país sem pobreza. Esse é o slogan
que temos de repetir, porque ele nos ensina e nos
faz assumir compromissos no combate à pobreza e à
miséria extrema, como fez, hoje, de maneira nobre, a
Presidenta Dilma.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Meu caro Senador Jorge Viana, acho que o
Brasil todo consegue ver e palpar as mudanças que
ocorreram nesta última década.
Nós sabemos das dificuldades que ainda temos
nos avanços que ainda temos de fazer, mas V. Exª traduziu aqui, rapidamente, avanços significativos.
Quero dizer a V. Exª, Senador Jorge, que os seus
requerimentos já se encontram na mesa do Senado e
serão atendidos na forma do Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 55, DE 2013
Requer VOTO DE REPÚDIO ao tratamento
desumano dispensado pelas autoridades
bolivianas aos brasileiros que estão presos na Bolívia.
Requeiro, nos termos dos artigos 222 e 223, do
Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos anais do Senado, Voto
de Repúdio ao tratamento desumano dispensado pelas
autoridades bolivianas aos brasileiros que estão presos
na Bolívia, evitando-se a repetição de episódios como
a morte do brasileiro Alexandro Bezerra Montenegro
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durante rebelião na Penitenciária Modelo Villa Busch,
na cidade de Cobija, Pando.
Nesse sentido, vale registrar que familiares dos
presos brasileiros relataram, em uma reunião na Câmara Municipal de Epitaciolândia – AC, que são frequentes os casos de maus tratos e extorsão dentro do
presídio boliviano. Além do que, os brasileiros estão
envoltos em um clima de tensão e juramentos de morte
pelos detentos bolivianos.
Requeiro, ademais, que este Voto seja levado
ao conhecimento da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, bem como à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, afim de que sejam adotadas as medidas cabíveis para promoção e
defesa dos Direitos Humanos de todos os brasileiros
residentes na Bolívia.
Justificação
A rebelião ocorrida no último dia 11 de fevereiro
no Presídio Modelo Villa Busch, na cidade de Cobija,
no estado de Pando, na Bolívia, revelou uma recorrente
realidade de violações aos direitos humanos dos brasileiros presos naquele país.
Como símbolo da lamentável opressão a que estão
sendo submetidos os detentos brasileiros, esse último
episódio consistiu em uma tentativa de linchamento, colocando, por um lado, mais de cem bolivianos , armados
com facas improvisadas, pedaços de pau e barras de ferro
e, de outro lado, apenas seis brasileiros. Como resultado
do confronto, um brasileiro restou morto e outros feridos.
Essa realidade não é nova. Há tempos os familiares dos presos já vinham denunciando os maus
tratos. A imprensa acreana, inclusive, veiculou relatos
de situações em que policiais estariam “brincando de
roleta russa” com brasileiros detidos.
Os familiares dos detentos brasileiros estão desesperados e clamam pela ajuda de autoridades brasileiras e internacionais, uma vez que seus entes queridos
estão sendo violentados e jurados de morte.
Diante disso, imprescindível é a aprovação deste
voto de repúdio ao tratamento desumano dispensado
pelas autoridades bolivianas aos brasileiros que estão
presos na Bolívia. E, por isso, espero contar com o apoio
necessário à aprovação da iniciativa que ora submeto
à apreciação dos membros do Congresso Nacional,
garantindo assim ajuda aos detentos, seja por serem
brasileiros, seja por se tratar de seres humanos que
estão sendo tratados de forma desumana, sem a mínima consideração por sua dignidade enquanto pessoa.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2013. –
Senador Jorge Viana.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 56, DE 2013
Requer informações ao Exmo. Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores
sobre as ações do governo boliviano contra
brasileiros residentes na Bolívia.
Requeiro, com fundamento no art. 216, I, do Regimento Interno, combinado com o disposto no art. 50,
§ 2º da Constituição Federal, que sejam solicitadas ao
Exmo. Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores as seguintes informações sobre as denúncias de
tortura dos brasileiros presos no Presídio Modelo Villa
Busch, em Cobija, na Bolívia, mais especificamente,
em relação à rebelião ocorrida no presídio, que culminou com a morte de um brasileiro:
Qual é a posição oficial do governo boliviano
sobre os atentados aos direitos humanos, dentro de
prisões bolivianas?
Quais são as medidas que estão sendo adotadas
para garantir a vida dos detentos brasileiros envolvidos
na rebelião, que estão jurados de morteQuais são as
ações diplomáticas e jurídicas que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro para que os direitos humanos dos presidiários brasileiros sejam garantidos?
Os acordos internacionais chancelados pelo Brasil possibilitam a transferência destes presos para estabelecimentos prisionais brasileiros? Nesse sentido,
quais medidas estão sendo estudadas pelo Itamaraty?
Quantos brasileiros se encontram detidos no
presídio Villa Busch? Como eles vêm sendo tratados
pelas autoridades bolivianas? E qual é a realidade dos
brasileiros em outras prisões naquele país?
Justificação
A rebelião ocorrida no último dia 11 de fevereiro
no Presídio Modelo Villa Busch, de Cobija, na Bolívia,
trouxe à tona uma dura e cruel realidade de desrespeito aos direitos humanos dos detentos brasileiros
em território boliviano.
O episódio marcou um confronto entre presos
bolivianos e brasileiros, na verdade uma tentativa de
linchamento, pois foram mais de cem bolivianos, todos
armados com facas improvisadas, pedaços de pau e
barras de ferro, contra apenas seis brasileiros. O confronto terminou com um brasileiro morto e outros feridos.
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A situação não é nova, os familiares dos presos
já vinham denunciando os maus tratos. A imprensa
acreana, inclusive, já veiculou relatos de situações em
que policiais estariam “brincando de roleta russa” com
brasileiros detidos.
Os brasileiros estão sendo jurados de morte e
os familiares, desesperados com esta perspectiva,
clamam para que as autoridades brasileiras façam a
defesa destes brasileiros.
Independentemente dos crimes cometidos e das
respectivas penas, estes presidiários têm o direito inalienável de serem tratados com dignidade e respeito à
condição humana.
O governo brasileiro precisa usar de todos os
meios diplomáticos e jurídicos para ajudar estes detentos, seja por serem brasileiros ou por se tratar de
seres humanos que estão sendo violados.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2013. –
Senador Jorge Viana.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Mesa, para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim
pelo tempo regimental.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Ao tempo em que se dirige à tribuna, a Mesa
passa a ler o seguinte:
A Presidência designa, como membro suplente,
o Deputado Glauber Braga, em substituição ao Deputado Domingos Neto, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
595, de 2012, conforme o Ofício nº 10, de 2013, da
Liderança do PSB da Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of.B nº 10/13
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Glauber Braga (PSB – RJ), como suplente,
da Medida Provisória nº 595, de 2012, que “Dispõe
sobre a exploração direta e indireta, pela União, de
portos e instalações portuárias e sobre as atividades
desempenhas pelos operadores portuários, e dá outras
providências”, em substituição ao Deputado Domingos
Neto (PSB – CE).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, se me permite, Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Antes, pela ordem, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito brevemente,
Senador Paulo Paim.
Eu gostaria de informar a todos os Senadores,
Presidente, Senador Sérgio Souza, e prezado Senador Paulo Paim, que o Senador Pedro Taques, eu e o
Deputado Federal Otávio Leite, do Rio de Janeiro, convidamos a Srª Yoani Sánchez, responsável pelo blog
Generación Y, para, amanhã, ao meio-dia, na sala 01,
que corresponde à sala da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, juntamente com o documentarista
Cláudio Galvão, ou Dado Galvão, para a apresentação
do seu documentário Conexão Cuba Honduras. Todos
os Senadores, em meu nome e no do Senador Pedro
Taques, são convidados, os que desejarem assistir ao
documentário e conhecer a Srª Yoani Sánchez.
Inclusive, se houver, como aconteceu ontem, lá
em Feira de Santana, pessoas que queiram protestar,
eu aqui faço o apelo a essas pessoas que possam estar lá respeitosamente e, numa atitude democrática,
possam inclusive ouvi-la, possam também formular
perguntas, eventualmente, críticas.
Quero inclusive dizer que se o Embaixador de
Cuba, Zamora Rodriguez, quiser estar presente, assim como também a Senadora Vanessa Grazziotin, do
PCdoB, que é presidente do grupo de amizade parlamentar Brasil-Cuba, serão muito bem-vindos para
dialogarmos e, assim, sabermos melhor a respeito de
tudo que se fala sobre Cuba, inclusive com respeito às
atitudes que aconteceram. Mas eu tenho a certeza de
que essa visita da Srª Yoani Sánchez ao Congresso
Nacional contribuirá para o melhor esclarecimento de
todos os episódios.
Inclusive, considero que será um passo importante
para que venhamos a persuadir o Presidente Barack
Obama a dar o grande passo com vistas a encerrar o
bloqueio econômico, o embargo econômico-cultural,
enfim, normalizar as relações dos Estados Unidos com
respeito a Cuba; dar os passos para fechar a prisão de
Guantánamo, para anistiar os cinco prisioneiros cubanos que são considerados heróis em Cuba, exatamente aquelas proposições que tanto os que protestavam
relativamente à presença de Yoni Sánchez estavam
formulando ontem. Mas se é o desejo deles que essas
coisas aconteçam, vamos respeitosamente receber a
Srª Yoani Sánchez no Congresso Nacional, no Plenário
1 da Câmara dos Deputados, ao meio-dia de amanhã.
Muito obrigado.
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Desculpe-me, Senador Paulo Paim, mas era uma
comunicação que precisava ser feita antes que se encerrasse a nossa sessão.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Antes de passar a palavra ao Senador Paim,
prorrogo a nossa sessão pelo tempo necessário à
conclusão dos nossos trabalhos.
V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Sérgio Souza, Senador Anibal Diniz, Senador Suplicy,
primeiramente, não quis fazer um aparte para não interromper o belíssimo pronunciamento feito aqui pelo
Senador Jorge Viana, com dados, com números, mostrando o avanço inegável do País nos últimos dez anos.
O Senador Jorge Viana, para mim, é uma grata
surpresa, Senador Aníbal Diniz. Eu o conhecia como
Governador e não como o grande executivo que foi e
é, e também um grande Parlamentar. Ele provou para
nós aqui, no convívio do dia a dia, que, além de ter sido
um grande Governador, é um grande Senador. Isso é
muito bom para o Acre e bom para o País.
Meus cumprimentos também a V. Exª, Senador
Aníbal Diniz, que foi primeiro Vice-Presidente desta
Casa.
Sr. Presidente Sérgio Souza, tenho usado a tribuna algumas vezes para falar sobre a situação das
mulheres. A partir do momento em que aqui fiz dois ou
três pronunciamentos falando, principalmente, sobre
a discriminação que ainda existe no Brasil em relação
ao homem, relação trabalho/salário, tenho recebido
uma série de documentos, trabalhos e experiências
vitoriosas de Parlamentares, de articulistas, de estudiosos do tema, buscando soluções para a violência
e a discriminação em relação às mulheres.
Recebi ontem, Sr. Presidente, no meu gabinete,
o Deputado Estadual do Rio Grande do Sul, Edegar
Pretto, que me mostrou o belíssimo trabalho que ele
coordena no Estado, a Frente Parlamentar dos Homens
pelo Fim da Volência contra as Mulheres. Por isso, essa
bela experiência deve ser reproduzida em todo o País.
Venho à tribuna para compartilhar o belíssimo trabalho
que esse Deputado e toda a Bancada de Deputados
Estaduais do Rio Grande está realizando.
O Deputado Estadual Edegar Pretto, do PT do Rio
Grande do Sul, é coordenador da Frente Parlamentar
dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres,
violência em que 99,9% dos casos vêm do homem,
principalmente do seu “companheiro” – entre aspas.
Repito aqui: no dia de ontem, ele esteve no meu
gabinete, e tivemos uma longa conversa a respeito do
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tema. Ele me disse que a Frente foi criada em 2011,
de forma pioneira no Brasil, e, atualmente, conta com
o apoio de todos os Deputados da Assembleia Legislativa do nosso Rio Grande. No interior do Rio Grande,
mais de 40 Câmaras de Vereadores já optaram pela
criação de frentes municipais em defesa das mulheres,
ou seja, frentes parlamentares de homens pelo fim da
violência contra as mulheres.
Homem que é homem nunca baterá numa mulher!
Nós aqui, no Senado, por sugestão do Deputado,
já iniciamos uma movimentação para criarmos aqui a
frente parlamentar de homens pelo fim da violência
contra as mulheres. Nossa intenção é fazer esse lançamento no mês de março.
Sr. Presidente, temos como objetivo sensibilizar
o público masculino para o tema do enfrentamento à
violência de gênero, lutar pela estruturação de uma
rede de atendimento às mulheres vítimas de violências
e debater a ampliação de orçamento público para as
políticas específicas para as mulheres.
Os números da violência contra as mulheres
são inaceitáveis – eu diria até inacreditáveis: quatro
em cada dez mulheres já foram vítimas de violência
no Brasil; a cada dois minutos, cinco mulheres sofrem
algum tipo de agressão no País; somente em 2011 – e
a partir desse número foi criada essa frente –, no Rio
Grande do Sul, 763 mulheres foram assassinadas –
763 somente em 2011! – e 49.923, praticamente 50
mil, registram boletins de ocorrência.
A violência contra as mulheres é, de fato, uma
questão séria, grave, que atenta contra os direitos humanos, possui profundas raízes relacionadas à aceitação cultural, infelizmente, desse tipo de violência.
Sr. Presidente, infelizmente, os dados mostram
que o fenômeno ocorre em todas as classes e não
respeita fronteiras. Precisamos, por tudo isso, ampliar
o trabalho de sensibilização dos homens para o enfrentamento à violência contra as mulheres.
Parabéns, Edegar Pretto, pela iniciativa.
Sr. Presidente, quero ainda, nestes meus 14 minutos, voltar a um tema que já falei, inúmeras vezes,
da tribuna. Mas insisto naquele princípio de que água
mole em pedra dura tanto bate até que fura.
Estou, aqui, no Congresso Nacional, desde a Assembleia Nacional Constituinte. Cheguei no dia 20 de
janeiro de 1987. Lembro-me, às 11h30min desembarquei no aeroporto de Brasília. Tive o privilégio, a partir daí, de conviver com homens, independentemente
da ideologia, como Ulysses Guimarães, Mário Covas,
Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes –
grande, grande Florestan Fernandes! –, Jarbas Passarinho, Olívio Dutra, Bisol, Jobim, Cabral, Fernando Lyra
– recentemente falecido –, Luiz Inácio Lula da Silva e
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tantas outras personalidades. Na época, o Presidente
da República era José Sarney.
Mas, Sr. Presidente, quero dar hoje, aqui, um
destaque ao inesquecível e já falecido líder, eu diria,
de todos nós: meu amigo, querido amigo, já falecido,
Florestan Fernandes, Deputado Federal constituinte
pelo PT, que, no término da Constituinte, principalmente
por ter assistido, por inúmeras vezes, à defesa que fiz
lá, como Deputado Federal constituinte, do direito dos
trabalhadores, dos discriminados, dos aposentados e
do fim do voto secreto, brindou-me com uma declaração que está publicada em um livro.
Disse Florestan Fernandes, na época, em defesa
dos aposentados, pensionistas, trabalhadores, servidores e de todos os discriminados:
Foram constituintes do talhe de Paim que produziram a parte mais avançada de uma Constituição radical, que consagra o conservadorismo
político e que reproduz privilégios arcaicos.
À frente dos que possuem uma consciência
operária e socialista, Paulo Paim bate-se demodamente, na Câmara dos Deputados e no
Congresso, contra as tentativas dos poderosos
e dos Três Poderes, [na época] de neutralizar as
conquistas dos trabalhadores e dos oprimidos.
Diz ele:
Presto minha homenagem a esse companheiro por sua firmeza, coragem, competência e
capacidade de luta. A Bancada Constituinte
do Rio Grande do Sul possui grandes figuras
– dizia Florestan Fernandes – à esquerda, ao
centro e à direita, porém [dizia ele] Paulo Paim
salienta-se pela pureza de seus ideais e pela
mobilização permanente de injetar na Constituinte a seiva do poder popular e democracia
com liberdade social.
Por que falo tudo isso, Sr. Presidente? Porque a
essência disso, por tantas vezes que conversei com
Florestan Fernandes, era o fim do voto secreto.
Sr. Presidente, hoje, 19 de fevereiro, há exatos
26 anos, fiz o meu primeiro pronunciamento como Deputado Constituinte, eleito pelo PT do Rio Grande do
Sul. Foi um momento forte.
Disse eu, está nos Anais:
Espero que a nova Constituição não seja um
cavalo de Tróia em pleno Século XX, já que as
meias verdades proliferam infelizmente. Nesse
sentido, faço um apelo a todos os Constituintes
[e faço hoje ao Parlamento brasileiro] para que
em hipótese alguma seja aprovada a emen-
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da que, na época, consagrava o voto secreto
e sessões secretas no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, seria um absurdo não termos
a ousadia de assumirmos publicamente nossas posições. Estaríamos, aí sim, virando as
costas para a participação popular, para o
povo brasileiro e toda a sociedade. Temos um
compromisso com a história presente e futura
do nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esse foi o meu primeiro pronunciamento, como Parlamentar, aqui no Congresso e uma bandeira que o
nosso mandato carrega até hoje.
Ainda como Deputado Federal, apresentei um
projeto para acabar com o voto secreto em todas as
situações no Congresso. Quando cheguei ao Senado, apresentei a proposta de emenda à Constituição
com a mesma finalidade. A PEC 50/2006, repito, que
acaba com o voto secreto em todas as instâncias do
Congresso Nacional, já foi aprovada pela CCJ
A sociedade civil organizada tem se mobilizado
para exigir e pressionar os Senadores e os Deputados a acabarem de vez com esse instrumento que
lembra muito a ditadura, que lembra muito os regimes
antidemocráticos, em que todos tinham medo de votar, porque poderiam perder o mandato ou perder até
mesmo a vida.
Sr. Presidente, lembro aqui que algumas assembleias já liquidaram, já terminaram com o voto secreto,
como a do Rio Grande do Sul, do Paraná, Senador
Sérgio Souza, de São Paulo, Senador Suplicy, entre
outras. Essa iniciativa dá transparência e propicia, com
certeza, que todos votem de acordo com as suas convicções, de acordo com orientação de seus partidos.
Dessa forma, o povo pode analisar, ver, e que cada um
explique por que votou e como votou. Assim, estaremos fortalecendo, de forma transparente e verdadeira,
a relação entre eleitos e eleitores, mas essencialmente
estaremos valorizando o Poder Legislativo.
Sr. Presidente, no mundo não é diferente. Vários
Parlamentos não utilizam mais o voto secreto para
votação de projetos, de emendas, de vetos, de nomeações ou mesmo de afastamento de parlamentares.
Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorreu o caso do
impeachment do então Presidente Bill Clinton, que
acabou absolvido, inclusive com voto dos republicanos. Dessa forma, todos ficaram sabendo como foi o
voto de cada parlamentar.
Entendo que o homem público não pode mentir.
Ele recebe uma procuração lavrada nas urnas pela
população para aqui depositar seu voto e assumir a
responsabilidade. Nem sempre, talvez, isso é bem
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entendido, mas ele terá o direito de explicar por que
votou desta ou daquela forma.
Sr. Presidente, há uma cumplicidade entre eleitos e eleitores que fundamentalmente não pode, de
jeito nenhum, contemplar a ocultação de decisões. O
processo tem que ser transparente.
Sr. Presidente, recentemente, independente da
posição de cada um – não faço aqui prejulgamento,
cada um explica o seu voto – na última votação secreta aqui, apareceram 31 nomes dizendo que estavam
votando numa posição, mas essa posição só recebeu
18 votos. Como é que se explica isso? Quase o dobro
faltou com a verdade. Daria 36 se fosse o dobro, e deu
31. Por isso é que eu sou totalmente contra o voto secreto. Cada um assuma as suas responsabilidades. Eu
assumi a minha, mas sei, infelizmente, de muita gente
que votou de uma forma, falou de outra, e ficou tudo
por isso mesmo. Isso não é bom para a transparência,
não é bom para o homem público.
O homem público não deve ter receio da votação
aberta na escolha de embaixadores, de ministros, na
hora de apreciar vetos. É um absurdo, um verdadeiro
contrassenso, a votação ser aberta para a aprovação
de projeto de lei e secreta na hora de manter o veto.
Não concordo com a argumentação de que esse tipo
de procedimento é para proteger o Parlamentar contra
possíveis represálias. Pelo contrário, Sr. Presidente:
o voto secreto permite que acusações, muitas vezes
sem fundamento, sejam feitas, como uma metralhadora
giratória contra este ou aquele, gerando até disputas
desleais entre forças políticas, porque ninguém sabe,
na verdade, o voto que foi dado, ninguém sabe.
O voto secreto – e por isso é secreto, e lamento
– é tão injusto que pode se tornar um instrumento para
condenar inocentes ou até mesmo para absolver culpados, tanto no caso de julgados como no de julgadores.
É uma trama nebulosa, eu diria odiosa, obscura, que
temos o dever de combater com as armas do diálogo
e da argumentação.
Saímos do regime ditatorial há pouco mais de
25 anos e logo em seguida construímos a nova Constituição, aquela que Ulysses Guimarães chamou de
documento da liberdade, da democracia e da justiça
social. Fomos às urnas seis vezes para escolhermos o
Presidente da República. A nossa experiência democrática ainda é muito jovem, temos um longo caminho
até alcançarmos o ideal, mas, para mim, nessa caminhada, é fundamental afastarmos esse instrumento
ainda da ditadura, que é o voto secreto.
Cabe a nós construirmos e contribuirmos com
ações que vão ao encontro desse horizonte – da justiça, da liberdade, da transparência –, em que o homem
público assume as suas posições.
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O fim do voto secreto no Congresso Nacional
não pode ser: “Ah, é a bola da vez”. Não é isso, como
muitos dizem. É, sim, uma necessidade que o sistema
democrático – na linha da justiça, da liberdade – exige.
Quando a população lhe passa uma procuração,
ela quer que você preste conta. E, muitas vezes, pelo
teu voto, tu podes ser criticado. Mas terá oportunidade de dizer por que votou e como votou. Foi orientação partidária? Foi fidelidade partidária? Foi pela tua
consciência? Você perdeu o debate da Bancada e
assim votou?
Enfim, cada um diga o que bem entender, que
é o mais adequado para justificar o seu voto. Mas o
mais grave, para mim, é esconder o voto; é não assumir como votou. Isso, sim, é grave. Isso, sim, é uma
irresponsabilidade.
Por isso, Sr. Presidente, eu estou convencidíssimo
de que tínhamos de fazer uma cruzada,…
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – …em nível nacional, para acabar com o voto secreto no Congresso Nacional.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Anibal Diniz, com alegria, vou ouvi-lo.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Eu vou me
pronunciar logo em seguida, mas há determinadas coisas que a gente não entende. Eu tenho certeza de que,
se houver uma pergunta direta para que cada Senador
se manifeste a respeito desse assunto, nenhum Senador vai assumir publicamente que é a favor do voto
secreto. E por que esse projeto não anda? Se todos
os Senadores, em tese, são a favor da transparência,
são a favor de que os eleitores saibam como cada um
se posiciona, por que o instituto do voto secreto ainda
persiste em existir aqui no Senado? Estou plenamente de acordo e sou solidário com V. Exª. Quero reconhecer que V. Exª se porta de maneira obstinada na
defesa do fim do voto secreto, e isso faz de V. Exª um
Senador diferenciado nesta Casa. V. Exª tem minha
total admiração.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Senador Anibal Diniz. Permita-me que a sua reflexão… Eu tenho notado e tenho percebido que V. Exª,
outro dia, usava outro termo, também, que eu elogiei:
a questão do poder em um discurso de V. Exª.
E V. Exª, neste momento, também é muito feliz,
quando bota o dedo – como a gente fala – na ferida.
V. Exª diz: “Se perguntar para os 81 Senadores, todos” – estou repetindo suas palavras –, “todos dirão
que são contra o voto secreto”. Mas a emenda do voto
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secreto não passa, em todas as instâncias, como a
gente defende.
E todos dirão: sou contra o voto secreto também,
claro que eu sou contra! Cada um tem que assumir as
suas posições.
Então, mais uma vez, parabéns a V. Exª. Eu tenho, no convívio com V. Exª, aprendido muito. (Fora do
microfone.) V.Exª, não foi de graça, ...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – (Fora do
microfone.)... – e eu termino...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...Senador
Sérgio Souza –, que, por unanimidade da Bancada, foi
indicado para assumir a 1ª Vice-Presidência da Casa
e que, no rodízio natural que a nossa Bancada faz,
agora assumiu o grande Senador, também do Acre,
Jorge Viana.
Parabéns, Senador Anibal Diniz. Tenho a certeza
de que o Acre e o Brasil só têm a ganhar pela forma
da sua atuação.
Muito obrigado.
Senador Sérgio Souza, agradeço a tolerância
de V. Exª e me coloco à disposição, se assim V. Exª o
entender, para que eu assuma e possa ouvir os dois
brilhantes oradores: Senador Aníbal Diniz e Senador
Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Paim.
Antes de passar a presidência a V. Exª para que
eu possa fazer uso da palavra como próximo orador
inscrito, eu gostaria de só fazer uma reflexão sobre o
tema levantado por V. Exª na tribuna no dia de hoje.
Acho que, mais do que não admitir, vamos dizer, mais do que assumir que votou em determinadas
situações – mesmo o voto secreto, nós tivemos uma
polêmica recente aqui no Senado por conta disso, e
existe uma manifestação inclusive da sociedade nas
redes sociais, e dezenas de Senadores assumiram o
voto –, acho que o pior é aquele que não assume...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – Nós três assumimos.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – ... e pousa perante a sociedade...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – ...como se fosse alguém que está acima naquele momento; mas não tem a coragem de, perante a
sociedade, receber as críticas da sociedade. Eu acho
que este político, este cidadão que está nesta margem
daqueles dos 18 aos 31, este cidadão, Senador Anibal
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Diniz, no momento em que defende o voto aberto, na
verdade é que trabalha de forma diferenciada.
Eu abri, e não tive receio com relação a isso. Inclusive, sou partidário, respeito a opinião e a posição
do meu Partido, mas também assumo as críticas e
respondo aquelas que são dirigidas de forma democrática e educada à minha pessoa.
Passo a Presidência a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus
cumprimentos a V. Exª e dizer que a sua posição foi a
mesma de todos os Senadores:....
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...responsabilidade do debate e com as críticas que recebemos
da sociedade.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao nobre
Senador Sérgio Souza, grande liderança do PMDB.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros ouvintes da
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, leitores
da Agência Senado, servidores aqui presentes, todos
aqueles que nos acompanham ainda neste horário de
29h33, nesta terça-feira, dia 19 de fevereiro de 2013,
hoje é um dia em que ouvi muitas reflexões sobre os
avanços do Brasil nos últimos anos. Estive, logo de
manhã, no Palácio do Planalto, onde, na presença da
Presidente Dilma, ouvi as explanações colocadas pela
Ministra Tereza Campello sobre a evolução, os avanços da inclusão social no País, dos programas como o
Brasil sem Miséria e como o Brasil Carinhoso, e assim
por diante. Também ouvi da Presidente Dilma números
que nos dão muita alegria.
Antes de iniciar meu pronunciamento, que vai ser
referente a esses avanços, eu gostaria de complementar um pouquinho aquilo que o Senador Jorge Viana
falou na tribuna, restringindo-se aos últimos 10 anos,
que, na minha opinião, foram os mais importantes para
os avanços da inclusão social.
O Brasil conseguiu estar pronto para esse crescimento. Mas isso tudo começou um pouco antes, na
minha opinião, com a redemocratização do País; com
o fim da ditadura; com as eleições diretas; com o estatuto de um instrumento maior, de uma lei maior, que
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chamamos de Constituição da República Federativa
do Brasil, em 1988; com as regras da democracia ou
da redemocratização deste País. A partir dali, houve a possibilidade de que, logo após, no governo do
Presidente Itamar Franco e depois, quando foi dada
sequência no governo do Presidente Fernando Henrique, tivéssemos estabilidade econômica. Na minha
concepção, esse é o segundo momento por que o
Brasil passa, depois da ditadura ou da redemocratização. Se fizermos a conta, veremos que faz apenas 25
anos que saímos da ditadura, e quase todos aqueles
que nos assistem, que nos veem ou que nos ouvem
neste momento têm mais do que isso. Sabemos que
a maioria da população brasileira viveu na época da
ditadura. A estabilidade econômica do País e o fim
da inflação possibilitaram que os cidadãos pudessem
planejar suas vidas.
Depois, vem um terceiro momento, nesta história recente, que merece o nosso enaltecimento, que
vem já no governo do Presidente Lula, que, com a
sensibilidade de alguém que foi do interior do Nordeste, de pau de arara, até a cidade de São Paulo, onde
foi metalúrgico e chegou à Presidência da República,
percebeu que era um absurdo vivermos num País que
é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e
que é um dos países mais ricos deste Planeta e termos milhões, milhões e milhões de pessoas vivendo à
margem do Estado, à margem da sociedade, vivendo
em extrema pobreza.
Ali se reconheceu que um salário mínimo tem
de ter um poder de compra mínimo. Naquela época, a
meta era US$100, e, hoje, nós sabemos que se ultrapassa a casa dos US$350. O salário de um cidadão
que tinha uma aposentadoria – V. Exª, Senador Paim,
tanto defende no Senado Federal os aposentados, que
tanto precisam – não dava para pagar o remédio no
final do mês. Esse cidadão precisava recorrer à ajuda
dos filhos e de parentes para manter sua subsistência
e a da sua família. Hoje, sabemos que o salário mínimo
tem poder de compra. E, às vezes, esse mesmo cidadão
acaba ajudando seus filhos e os mais próximos com o
salário que recebe de aposentadoria, juntamente com
o salário do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro ou companheira. E, somando-se, sabemos
que pode chegar à ordem de US$700, ou seja, mais
de R$1,3 mil, o que, hoje, são dois salários mínimos.
Agora, vem no Governo da Presidente Dilma um
novo desafio. É lógico que sabemos que não foi só
isso. Temos muito mais do que isso. Mas, só para encurtar, vem no Governo da Presidente Dilma um novo
desafio. Nós estamos subindo degraus e chegamos
até aqui: sexta maior economia do Planeta; milhares
e milhares, dezenas de milhões de pessoas saindo da
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extrema miséria; o Brasil crescendo, nos últimos dez
anos, no seu PIB, que, como apresentou o Senador
Jorge Viana, é cinco vezes o que era em 2002. Mas
há um degrau novo, e é um degrau mais alto, que nós
precisamos subir: a diminuição do custo Brasil.
O mundo globalizado em que nós vivemos é o
mundo onde vemos os produtos manufaturados adentrando as nossas casas no dia a dia. Se olharmos dentro
da nossa casa, vamos ver dezenas de produtos que são
produzidos em outros países, especialmente em países
asiáticos. Desta tribuna, por várias vezes, já manifestei
minha preocupação com o que era o Brasil no que diz
respeito à produção industrial na década de 80 e com
o que é o Brasil no que diz respeito à produção industrial hoje em relação aos Tigres Asiáticos. Nós éramos
cinco vezes maiores do que os Tigres Asiáticos – e aí
se entende a China junto –, na década de 80, e, hoje,
eles são cinco vezes maiores do que o Brasil. Isso não
quer dizer que o Brasil não aumentou a sua produção
industrial, mas não aumentou o suficiente. Agora, nós
somos um grande produtor de commodities agrícolas e
minerais, e alguns países colocam barreiras a produtos
manufaturados brasileiros, dizendo que é bem-vinda,
sim, a commodity, mas não o produto manufaturado.
Este é o grande desafio: a diminuição do custo
Brasil, a diminuição dos juros, a diminuição da corrupção, a diminuição da burocracia, a diminuição do custo
dos modais de transporte. E aí é que vejo a preocupação da Presidenta Dilma nesse sentido, lançando
planos dos modais de transporte, aeroportos, portos,
rodovias, ferrovias; medidas como o Brasil Maior, para
a redução de taxas que impactam no custo da produção; políticas voltadas à diminuição de impostos e à
agilidade da máquina pública, para melhor atender ao
cidadão. Esse é o nosso grande desafio, e espero juntos avançarmos no sentido de fazer com que o Brasil
seja ainda mais rico e venha a ser o País de primeiro
mundo que queremos, mas, para isso, precisamos
também ter cidadãos de primeiro mundo que vivam
com a dignidade necessária.
E é nesse sentido, Sr. Presidente, que venho à
tribuna para dizer que, nas palavras da Presidente Dilma, o Brasil Sem Miséria é o plano mais amplo, mais
focado, mais moderno do mundo no combate às desigualdades sociais.
Hoje, foi anunciada a extensão da complementação da renda do Bolsa Família para alcançar os últimos
2,5 milhões de beneficiários, o que parece pouco, mas
é muito. Se houvesse apenas uma pessoa na extrema
pobreza, isso já seria muito. Mas ainda há no Brasil
à margem do programa Bolsa Família 2,5 milhões de
cidadãos brasileiros, que passam a ser, a partir do programa de hoje, beneficiários. Eles ainda permaneciam
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em situação de extrema pobreza. Assim, o Governo
Federal alcança uma marca histórica, a retirada de 22
milhões de brasileiros da extrema pobreza do ponto
de vista da renda nos últimos dois anos.
Em 2011, havia 36 milhões de pessoas no cadastro único que estariam na miséria, caso sobrevivessem
apenas com a renda familiar. Em virtude do programa
Bolsa Família, 14 milhões escapam dessa condição.
Restavam, portanto, 22 milhões de brasileiros que,
mesmo recebendo os benefícios do programa, continuavam na extrema pobreza. Ainda no ano de 2011,
Sr. Presidente, medidas tomadas no âmbito do plano
Brasil Sem Miséria diminuíram esse total para 19 milhões de brasileiros.
Na comemoração do Dia das Mães de 2012, a
Presidente Dilma Rousseff lançou o programa Brasil
Carinhoso, que complementou a renda das famílias com
filhos até 6 anos de idade. No fim do ano, o benefício
foi estendido para aqueles com filhos até 15 anos de
idade, fazendo com que 16,4 milhões de pessoas ultrapassassem o patamar de R$70,00 de renda mensal
por pessoa. Permaneciam, assim, os 2,5 milhões de
pessoas, que, agora, com o anúncio de hoje da Presidente Dilma, superam a miséria.
É importante ressaltar que cerca de 40% dos
novos beneficiários estão situados na faixa dos 16
aos 25 anos, ou seja, vivem com menos de R$70,00
mensais. Isto é Brasil, gente! Nós temos isto ainda no
Brasil. Imaginem: 2,5 milhões, e éramos 36 milhões no
passado. Isso significa conferir a mais de um milhão de
jovens brasileiros maiores oportunidades para o futuro.
Assim, totalizamos os 22 milhões de beneficiários do
Bolsa Família que saíram da extrema pobreza desde
o começo do Brasil Sem Miséria.
Trata-se de um feito que merece celebração por
todos nós, brasileiros que reconhecem em nosso País
uma nação rica em recursos humanos e naturais e que,
em pleno século XXI, não pode, em hipótese alguma,
conviver com a tragédia da pobreza extrema.
Com a medida, não existirá mais, no Bolsa Família, nenhuma família com renda inferior a R$70,00
por pessoa. Nós sabemos o valor de R$70,00: 10%
do salário mínimo. Olhem o tamanho do poder aquisitivo disso! Mas faz uma diferença enorme para esses
milhões de pessoas que não têm nem isso para comprar o alimento, a subsistência de que precisam para
se manterem vivos.
A complementação de renda para esses 2,5 milhões de pessoas beneficiárias do Bolsa Família terá
investimento de R$773 milhões em 2013. O pagamento
será iniciado já no mês de março.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabar
com a extrema pobreza no Brasil é um dever de todos
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os homens e mulheres públicos deste País. Sendo assim, devemos unir esforços em torno desse objetivo.
Com a medida anunciada hoje pela Presidente
Dilma, estamos dando um passo fundamental para a
erradicação da pobreza extrema, mas ainda restará o
desafio de chegarmos ao restante das pessoas que
vivem nessas condições e que ainda não estão cadastradas nesse programa.
É preciso buscar as famílias ainda invisíveis aos
olhos do Poder Público, de modo a conhecê-las e
assisti-las. E isso somente será possível com o apoio
dos Estados e, principalmente, dos Municípios, por
meio das prefeituras.
É forçoso reconhecer que, mediante essa cooperação, já avançamos muito e podemos chegar aos
22 milhões de brasileiros nessas condições.
A estratégia de busca ativa permitiu encontrar,
cadastrar e incluir no Programa Bolsa Família 791 mil
famílias extremamente pobres, desde o início do Programa Brasil Sem Miséria.
Além disso, a inserção no cadastro único também dá acesso a outros programas que utilizam essa
ferramenta para seleção de beneficiários, como Tarifa
Social da Energia Elétrica; Minha Casa, Minha Vida;
Bolsa Verde; aposentadoria para as donas e para os
donos de casa.
Todavia, ainda há o que fazer, e, por isso, Sr. Presidente, apelo especialmente aos Prefeitos de todo o
País para que busquem, de forma incansável, cadastrar
mais 700 mil famílias, segundo a estimativa que temos,
que ainda restam para ser assistidas por programas
como este, o Brasil Sem Miséria. Só assim, Sr. Presidente, nós teremos a erradicação total da extrema
pobreza no Brasil.
Quantificar os extremamente pobres é importante, mas não é suficiente para a gestão do Brasil Sem
Miséria. Mais do que contar pessoas, é preciso agir
para que elas saiam dessa situação. Isso requer que
o Poder Público saiba quem são, onde moram, quais
as características de seus domicílios, sua idade, escolaridade, informações sobre o trabalho e renda dessas
pessoas. Só assim poderemos transferir renda para
essas famílias, matricular seus integrantes em cursos
profissionalizantes, oferecer-lhes serviços de assistência técnica, extensão rural, dar-lhes acesso à água ou
a tarifas reduzidas de energia elétrica.
O cadastro único, Sr. Presidente, é a única fonte
de informações apropriada para isso. Afinal, aliado à
garantia de renda, o Plano de Superação da Extrema
Pobreza também promove ações de inclusão produtiva, como qualificação profissional, assistência técnica
e extensão rural, o fomento à produção e de acesso
a bens e serviços públicos, em especial nas áreas de
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saúde, educação, habitação, acesso à água e à energia elétrica.
Sr. Presidente, sabemos que a extrema pobreza
se manifesta de múltiplas formas e vai além da insuficiência de renda. É por isso que o Brasil Sem Miséria
envolve também estratégias para propiciar a inclusão
produtiva do público-alvo para ampliar e melhorar seu
acesso a uma série de serviços públicos. A ordem é
inverter a oferta e induzir o atendimento à quem mais
precisa. Um exemplo é o Programa Mais Educação que
oferece estudo em tempo integral e prioriza, em sua
expansão, regiões com maior incidência de pobreza e
escola com maior número de alunos beneficiários dos
programas sociais do Governo Federal.
Em 2012, mais da metade das 32 mil escolas
que aderiram ao programa (54%) tinha a maioria dos
estudantes no Bolsa Família. Esse número deve crescer no ano de 2013. O mesmo está ocorrendo com a
ampliação do acesso a creches para as crianças mais
pobres, estimulada pelo aumento e pela antecipação
de transferência de recursos do Governo Federal aos
Municípios, em uma iniciativa do Brasil Carinhoso.
Em 2012, em apenas quatro meses, 2.744 Municípios fizeram cadastramento para atender 381 mil
crianças no Programa Bolsa Família em creches públicas ou conveniadas. Até 2014, Srªs e Srs. Senadores, espera-se igualar à média nacional o acesso das
crianças mais pobres às creches.
A qualificação profissional é também fundamental.
Em 2012, 267 mil pessoas de baixa renda ou pouca
escolaridade se matricularam nos cursos do Pronatec.
Até 2014, espera-se atingir um milhão de matrículas
nesses cursos. No meio rural, 253 mil famílias de agricultores extremamente pobres serão atendidas com
assistência técnica, insumos e recursos de fomento.
No Programa Água para Todos, 260 mil cisternas
foram entregues no semiárido no biênio 2011/2012,
triplicando o ritmo da entrega anterior ao Brasil Sem
Miséria. Até 2014, a meta é chegar a 750 mil cisternas instaladas.
Enfim, Sr. Presidente, ao tempo em que parabenizo a Presidente Dilma e a Ministra Tereza Campello
pelo sucesso do Brasil Sem Miséria, convoco os gestores municipais e estaduais de todo o País para continuarem procurando aqueles brasileiros mais carentes,
que merecem ser beneficiários de programas dessa
natureza. É tal como diz o slogan do Programa: “Que
o fim da miséria seja apenas o começo”.
É incrível, Sr. Presidente, nós, que vivemos num
país tão rico, lermos números como esses, que mostram
uma realidade fática do nosso País. Imaginem V. Exªs.
como era o Brasil há alguns anos: quantos e quantos
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milhões de pessoas viviam à margem da sociedade,
à margem do Estado, à margem da inclusão social.
Sr. Presidente, que possamos celebrar, então,
ao final do primeiro mandato da Presidente Dilma, o
começo de um novo tempo em que não mais haverá
miséria no Brasil.
Muito obrigado e boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns, Senador Sérgio Souza, pelo seu pronunciamento, que complementou de forma muito rica,
com dados e números, inclusive o discurso iniciado
pelo Senador Jorge Viana. V. Exª foi ainda mais fundo.
Para nós, é uma alegria ver esse quadro comparativo
entre o passado e o presente. De fato, o País é outro,
ninguém pode negar. Sempre tenho dito, se V. Exª me
permite, que fizemos muito, mas, com certeza, temos
consciência de que temos muito ainda por fazer.
Parabéns a V. Exª.
Passo a palavra, neste momento, ao nobre Senador Anibal Diniz, nobre Senador pelo Estado do Acre,
da Bancada do Partido dos Trabalhadores, que foi 1º
Vice-Presidente desta Casa.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o que me
traz à tribuna inicialmente, é fazer um minirrelatório da
situação que acompanhei no último sábado, juntamente com o Secretário de Justiça e Direitos Humanos do
Governo do Acre, ex-Deputado Nilson Mourão, que
também atuou com V. Exª na Câmara dos Deputados;
juntamente com o Prefeito de Epitaciolândia, André
Hassem; com a ex-Prefeita de Brasileia, Leila Galvão
e também com o Presidente da Câmara de Vereadores
de Epitaciolândia, Raimundo Freire, e com os Vereadores Messias Lopes, Tereza e Daniel Dorzila.
Nós estivemos juntos na cidade de Epitaciolândia, tivemos uma reunião com familiares das vítimas
de agressões ocorridas no Presídio Vila Bush, que fica
na cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, que faz fronteira com as cidades de Epitaciolândia
e Brasileia, no Acre.
Nesse presídio, aconteceu uma rebelião, no último dia 13 de fevereiro, que resultou na morte de um
detento brasileiro da cidade de Rio Branco e também
em ferimentos diversos, com golpes de facão e estoque, em outros quatro presidiários.
Pudemos ouvir os relatos dos familiares das vítimas dos detentos, esposas, irmãs, e também estivemos no hospital da cidade de Cobija, para ouvir o
relato dos detentos que estavam lá sendo medicados,
sob a guarda boliviana, e eles puderam relatar também a situação.
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É claro que nós não podemos pegar uma informação com apenas um lado. A gente precisa ouvir todos os lados envolvidos nessa situação para tirar uma
conclusão completa.
Fomos ao consulado brasileiro em Cobija e também tivemos uma reunião com o Cônsul, Sr. Guilherme Barbosa, e com a advogada consular que estava
acompanhando o caso, justamente para nos inteirarmos de todas essas situações e podermos ter um posicionamento.
Eu já havia pedido aqui na quinta-feira, por um
requerimento apresentado aqui à Mesa Diretora do
Senado, providências das autoridades diplomáticas
brasileiras, no sentido de reunir as informações e o que
está sendo feito, porque alguém pode dizer assim: “Ah,
o Senador Anibal está falando isso sobre um presídio
de Cobija, mas não faz uma menção em relação aos
presídios do Acre”.
Senador Paim, venho acompanhando a história
política do Acre com muita atenção desde que entrei
na militância política e sei que a nossa realidade mudou da água para o vinho nos últimos 14 anos. Eu sei
como eram os presídios do Acre e sei que ainda há
muito a ser feito, mas sei que existem normas e procedimentos e que existe ordem dentro dos presídios.
Imagine, Senador Paim, um presídio de Cobija
em que existem dois círculos concêntricos, por assim
dizer, sendo que um deles é praticamente imaginário,
e os policiais só atuam na parte de fora. Na parte de
dentro, onde estão os detentos, a organização é feita
pelos próprios presidiários. Entre as pessoas que lá
estão presas, quem tem capacidade de conseguir alguma economia tem de comprar sua cela. Aqueles que
a compram é que têm a chave. Eles entram na cela e
a fecham. Eles têm o controle da situação. Os demais
são expostos ao relento.
Então, na realidade, esse problema, realmente,
mexe com a gente, porque é a dignidade da pessoa
humana que está sendo atingida, a dignidade de brasileiros e de bolivianos. Mas é claro que a situação
dos brasileiros é muito pior, porque, num presídio com
capacidade para 80 pessoas, estavam mais de 200
pessoas. Entre essas pessoas, 37 eram brasileiras.
Então, a situação é, realmente, muito preocupante, e a nossa reunião com as autoridades do Consulado se deu no sentido de que, realmente, fossem
reunidas todas as informações a respeito, para se fazer um relatório que pudesse chegar às autoridades
diplomáticas brasileiras.
Amanhã, acontecerá uma audiência pública, na
Câmara dos Deputados, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Essa audiência pública
está sendo chamada pela Deputada Perpétua Almeida,

913

Quarta-feira 20 04519

e, nessa audiência pública, será exigida uma posição
por parte das autoridades diplomáticas brasileiras também, porque é preciso que essas autoridades façam
a devida exigência ao governo boliviano, no sentido
de se darem as garantias devidas aos presos brasileiros que lá se encontram. Eles têm penas a cumprir?
É claro que eles têm de cumprir essas penas. Mas é
preciso que lhes seja assegurada a vida e também a
dignidade da pessoa humana.
Quero dizer que fui informado há pouco de que
houve uma audiência hoje da Justiça boliviana, em que
já foi decidida a transferência de alguns dos presos
para outro presídio, em outra cidade boliviana, provavelmente para Santa Cruz de la Sierra, exatamente
para proteger a vida desses detentos, também como
punição por eles terem participado da rebelião.
O fato é que a situação é grave e requer atenção especial. Entre os 37 presos brasileiros, há uma
mistura de presos do sexo masculino e do sexo feminino. Ao mesmo tempo, essa total balbúrdia, em que
os próprios presos determinam como é que deve ser
a ordem dentro do presídio, faz com que o que valha
seja a lei do mais forte. Exatamente por isso, tem de
haver uma intervenção das autoridades.
Estivemos reunidos, nos três momentos, com os
familiares das vítimas. Depois, estivemos reunidos com
a autoridade consular e, depois, estivemos no presídio. Fizemos uma visita, conseguimos falar com os
oficiais em comando e pudemos falar com os presos.
Encontramos 11 presos numa cela de três por quatro, ou seja, num espaço de 12 metros quadrados, 11
presos estavam detidos, isolados dos demais, porque
estavam ameaçados de morte. Exatamente por isso,
eles estavam ali naquela situação de isolamento. Só
que a cadeia toda não oferecia as mínimas condições
para nenhum dos presos, nem para os policiais que
estavam trabalhando. Se os presos estavam em situação delicada, os policiais também estavam.
O que vi de mais grave – e já pedimos também
providência por parte da autoridade consular – foi o
fato de uma mãe brasileira, presa por tráfico de drogas, estar dentro daquele presídio com duas crianças,
uma de 3 anos e outra de 13 anos. Isso foi estarrecedor, porque, quando pedimos explicação para a mãe
por que aquelas crianças estavam ali, ela disse que
elas estavam passando férias. Como é que se pode
permitir que, num ambiente como esse, numa prisão
onde se misturam presos de altíssima periculosidade,
tanto brasileiros quanto bolivianos, traficantes, pessoas
que oferecem alto risco para a sociedade, uma mãe
possa estar com duas filhas, uma de 3 anos e outra
de 13 anos?

914

04520 Quarta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Então, realmente, é uma situação que exige das
autoridades uma tomada de providência. Tenho certeza de que o nosso cônsul, na cidade boliviana de
Cobija, Dr. Guilherme Barbosa, vai estar, juntamente
com a advogada consular, exigindo do Conselho dos
Direitos Humanos da Bolívia, que atua em Cobija, que
essa situação seja normalizada. É inadmissível a permanência de crianças, que não têm crime nenhum a
pagar, para ficar convivendo com perigosos criminosos, traficantes, numa situação de completo absurdo,
podemos dizer assim. Essa é a situação.
Espero que da audiência pública que vai acontecer amanhã, sob a presidência da Deputada Perpétua
Almeida e a presença de Parlamentares do Acre, tenhamos um posicionamento das autoridades nacionais.
Senador Paim, quero fazer aqui também a minha
parte no que diz respeito ao reconhecimento do Governo da Presidente Dilma, assunto sobre o qual pretendo me pronunciar na sessão de amanhã. Mas quero
dar continuidade aqui ao trabalho que temos feito de
levantamento do que foi o legado do Presidente Lula
e do que está sendo o legado da Presidenta Dilma.
Então, eu gostaria de retomar hoje o argumento que
desenvolvi na última semana, quando afirmei que, não
tenho dúvida, o Brasil do Presidente Lula e da Presidenta Dilma é um Brasil infinitamente melhor do que
o Brasil do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Temos para isso infinitas comparações e muitos
exemplos. Ao final da década de 90, as classes a, b e
c representavam apenas cerca de metade da população brasileira. O resto era muito pobre ou miserável.
Hoje, tais classes representam 84% da população. Assim, a vasta maioria da população brasileira pertence
atualmente à chamada classe média. Mesmo que se
questione tal classificação, o fato concreto e insofismável é que a qualidade de vida da população brasileira vem mudando da água para o vinho e continua
a melhorar. Até o final deste Governo, vamos eliminar
a miséria no Brasil. Esse é o grande compromisso da
nossa Presidenta Dilma, que foi reafirmado hoje, pela
manhã, no Palácio do Planalto, quando ela lançou um
novo desafio: encontrar os 2,5 milhões brasileiros que
ainda estão abaixo da linha da pobreza. Ela afirmou
que vai intensificar a busca ativa para a identificação
dessas pessoas.
Ninguém pode negar que, ao longo dos governos recentes do PT, mais de 40 milhões de brasileiros
deixaram a pobreza e a pobreza extrema. É gente que
hoje come, estuda, mora e consome bens antes reservados apenas à antiga classe média. É gente que
se tornou efetivamente cidadã. É gente que se permite sonhar por dias ainda melhores para seus filhos. É
gente que trocou o sofrimento resignado pela esperan-
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ça. Ressalte-se que esse é um processo que continua
a se desenrolar em meio à grave crise internacional.
Nos últimos dois anos, o Programa Brasil Carinhoso retirou 16,4 milhões de pessoas da extrema
pobreza, entre as quais oito milhões de crianças e
adolescentes.
Enquanto muitos países, hoje, concentram renda e cortam gastos sociais, o Brasil, com os governos
do PT, continua a apostar no bem-estar de sua população e em políticas anticíclicas para combater os
efeitos da crise.
O histórico processo de distribuição de renda no
Brasil, somado ao grande aumento do emprego e dos
rendimentos dos trabalhadores, criou um gigantesco
mercado de consumo de massa, que foi essencial para
o desenvolvimento recente.
Em 2002, apenas um terço dos domicílios brasileiros possuíam maquina de lavar. Em 2011, mais da
metade já tinha esse eletrodoméstico. Em 2002, cerca
de 86% dos lares brasileiros possuíam geladeira; hoje,
já são 96%. E o mesmo crescimento se observou em
relação a eletrodomésticos em geral: computadores,
notebooks e até mesmo automóveis. Na realidade, o
volume do comércio varejista brasileiro dobrou de tamanho entre 2002 e 2012. O volume dobrou de tamanho,
Sr. Presidente, porque houve intervenção consciente
do Presidente Lula e da Presidenta Dilma no sentido
de garantir o poder de compra dos trabalhadores, havendo o aumento real de salário e garantindo a empregabilidade desses trabalhadores.
Trata-se de um resultado fantástico. Isso demonstra que o recente desenvolvimento brasileiro teve na
distribuição de renda e na dinamização de seu mercado interno o seu eixo estratégico.
Ao contrário de outros países, que cresceram baseados essencialmente em exportações, o crescimento brasileiro recente se baseou fundamentalmente no
mercado interno. Isso explica nossa notável resistência à pior crise mundial desde a grande depressão de
1929, uma crise que já dura mais de cinco anos e que
deixou as principais economias do mundo de joelhos.
Embora, no ano passado, o nosso crescimento
tenha sido reduzido, nossos fundamentos econômicos são muito sólidos. Temos quase US$400 bilhões
em reservas internacionais. A relação dívida líquida e
PIB no Brasil é de apenas 35%, extremamente baixa
quando comparada à da maior parte dos países desenvolvidos, que ainda lutam para sair da estagnação.
E a inflação, que se reduziu no ano passado, está sob
estrito controle.
Estamos, portanto, Sr. Presidente, numa situação muito mais sólida e confortável do que a que
tínhamos, por exemplo, na década de 90. Naquela
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época, nossa economia era extremamente vulnerável
e frágil. Qualquer pequena crise periférica nos atingia
em cheio, provocando graves ataques especulativos
contra nossa moeda e recessões de monta. Naquela
década, tivemos de recorrer, por três vezes, ao FMI
e às suas receitas recessivas, que tanto mal causaram ao povo brasileiro. Hoje, somos credores do FMI
e podemos nos adaptar à nova conjuntura econômica
sem seguir as desastrosas receitas de austeridade e
recessão, que dificultam que alguns países da União
Europeia possam retomar o seu crescimento.
Outro fator muito importante, Sr. Presidente, que
distingue a economia atual do Brasil da economia que
tínhamos na década de 90 diz respeito à taxa de juros.
Naquele interregno, chegamos a ter taxas de juros obscenamente altas, que alimentavam um rentismo estéril
e parasitário e que colocavam obstáculos aos investimentos produtivos diretos e ao desenvolvimento. No
entanto, a Presidenta Dilma tomou a decisão corajosa
de enfrentar esse problema, tão ou mais danoso do
que a inflação, e vem conseguindo êxito, Sr. Presidente.
Em 2012, a taxa de juros Selic atingiu 7,25%,
patamar mínimo histórico do Brasil. Trata-se de uma
realização que acarretará significativas repercussões
no médio e longo prazo.
De fato, a redução das nossas taxas de juros a
patamares compatíveis com a realidade internacional representa uma mudança paradigmática que terá
profundas consequências positivas para a economia
brasileira. Porém, há aqueles que preferem defender
os interesses contrariados do rentismo parasitário, que
beneficiava uma pequena minoria de especuladores,
em vez de apoiar a política acertada e consistente de
redução de juros, que tende a beneficiar toda a população brasileira.
Mas os governos do PT não fizeram ou fazem
avanços significativos apenas no terreno econômico
e social. Também progredimos muito em outras áreas
estratégicas. Na área ambiental, por exemplo, foram
feitos avanços paradigmáticos. Na já famosa Conferência de Copenhague, em 2009, todos reconheceram o
protagonismo do Brasil em assumir voluntariamente
metas ambiciosas de redução das emissões de carbono na busca de soluções para o grave problema do
aquecimento global.
De fato, o nosso País saiu de uma posição defensiva nesse tema e passou a colocar-se na vanguarda
da luta ambiental entre os países emergentes. Para
isso, contribuiu muito a redução drástica do desmatamento da Amazônia e a liderança internacional do
País na geração de energia limpa.
Na recente Conferência Rio+20, a liderança brasileira nessa área tão complexa e sensível voltou a ser
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reafirmada, o que evitou o fracasso das negociações.
A nova política externa adotada no Governo Lula e que
tem prosseguimento em suas diretrizes essenciais no
Governo Dilma Rousseff contribuiu para aumentar nossa participação no comércio mundial e obter vultosos
superávits, os quais foram fundamentais na superação
da vulnerabilidade externa da nossa economia.
As exportações que em 2002 mal chegavam a
US$60 bilhões, atualmente situam-se no patamar de
US$250 bilhões com crise e tudo.
Entre 1995 e 2002, o superávit comercial acumulado ficou em parcos US$8,7 bilhões. Já nos governos
do PT, o superávit acumulado já ascende a US$310
bilhões. O tão criticado superávit do ano passado de
US$19 bilhões foi mais de duas vezes superior ao de
todo o governo do PSDB.
Vejam só que o tão criticado superávit do ano
passado, de US$19 bilhões, foi maior do que todo o
período do governo do PSDB, para se ver o quanto
que o Brasil está no rumo certo com o Presidente Lula
e com a Presidenta Dilma.
Ademais, a nova política externa fortaleceu e
ampliou o Mercosul; criou a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Comunidade dos Estados
Latinoamericanos e Caribenhos (Celac), mudando o
patamar da integração da América do Sul e da América Latina; articulou os interesses dos países em desenvolvimento nos fóruns internacionais e aumentou
extraordinariamente nosso protagonismo internacional.
Atualmente, o Brasil é um ator internacional de
primeira linha, um interlocutor indispensável em todas
as negociações internacionais, um contraste evidente
com a nossa posição claramente subalterna no cenário mundial, quando praticávamos uma política externa
de País periférico, e o nosso horizonte estratégico se
esgotava na possível adesão à Alca.
Essas são todas conquistas muito significativas
que mudaram o Brasil e seu papel no mundo; que
mudaram, sobretudo, a vida das pessoas. Entretanto,
Senador Paim, quero aqui dar um relevo especial a
um aspecto dos governos recentes do PT, que muitos
teimam em não reconhecer: o seu caráter radicalmente democrático.
É muito importante ressaltarmos isso aqui, Senador Paim. V. Exª, há pouco, fez um pronunciamento muito importante defendendo a transparência das
nossas decisões com o fim do voto secreto. E o Governo do Partido dos Trabalhadores, com o Presidente Lula e com a Presidenta Dilma, tem apostado alto
na transparência administrativa como nenhum outro
governo havia feito no passado. Vejam só que temos
hoje organismos fiscalizadores que não tínhamos no
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passado, com as mesmas condições que têm hoje
para fazer a fiscalização.
De fato, a emergência de todas essas novas políticas exitosas deu-se no contexto do fortalecimento
da democracia brasileira. A transparência administrativa e a independência dos Poderes foram reforçadas.
Não houve fragilização do Legislativo e do Judiciário.
Não ocorreu da mesma forma, ao contrário do que
aconteceu no governo anterior, a busca de um mandato adicional.
É muito importante: o Presidente Lula cumpriu
integralmente a regra do jogo do começo ao final. Ele
não mudou a regra do jogo no meio do jogo, e isso
aconteceu no governo de Fernando Henrique Cardoso,
quando articulou com sua base aliada, inclusive com
denúncias de compra de votos de integrantes de outras bancadas, para garantir a emenda da reeleição em
benefício próprio. Vejam só, ele mudou a regra do jogo
em benefício próprio em pleno exercício do mandato!
Isso não aconteceu com o Presidente Lula. Não ocorreu da mesma forma. Ao contrário do que aconteceu
no governo anterior, a busca de um mandato adicional
não ocorreu, apesar de a popularidade do Presidente
Lula ter superado, já no final do seu governo, espantosos 80% de “ótimo” e “bom”. Ainda que tenha tido
toda essa popularidade, Lula não se valeu dela para
mudar a regra do jogo.
No que tange aos desvios administrativos, algo
muito explorado pela mídia tradicional, uma análise
fria do período histórico recente do Brasil demonstra
que o Governo Lula foi o que mais contribuiu para o
combate à corrupção ao atacar as suas causas e os
fatores que a acarretam.
Em primeiro lugar, o Governo Lula fortaleceu
extraordinariamente as instituições de controle da administração estatal e promoveu intensamente a transparência da gestão pública. As operações da Polícia
Federal foram multiplicadas por 18 em relação ao período anterior, tendo chegado a cerca de 1,2 mil ao
longo do Governo Lula.
A Controladoria-Geral da República, motivo de
chacota pública no governo anterior ao de Lula, tornou-se uma eficiente instituição que fiscaliza com rigor as
verbas federais destinadas aos Municípios. As Procuradorias e o Ministério Público foram, igualmente,
fortalecidos e hoje desempenham suas funções com
independência e desenvoltura. Extinguiu-se a triste
figura do “engavetador-geral da República” – antigamente, Senador Paim, as denúncias eram feitas, mas
não eram acatadas; eram engavetadas. Agora, nós temos uma cena da política nacional em que os órgãos
todos têm atuado com plena liberdade no exercício
de suas funções.

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

As Procuradorias e o Ministério Público foram,
igualmente, fortalecidos e hoje desempenham suas
funções com independência e desenvoltura. Extinguiu-se a triste figura do “engavetador-geral da República”
com a escolha de Procuradores independentes, indicados pelo corpo técnico das instituições.
O notável fortalecimento do Judiciário, ocorrido
em período recente, também contribuiu para que os
ilícitos fossem apurados com maior rigor e celeridade.
Ao mesmo tempo, com a criação do Portal da
Transparência e outras medidas semelhantes, como
a recente aprovação da Lei de Acesso à Informação,
a Administração Pública Federal tornou-se muito mais
receptiva ao detergente da luz do sol – para usar a expressão famosa do Juiz Louis Brandeis.
Evidentemente, tais medidas aumentaram as
denúncias – fundamentadas ou não – de casos de
corrupção, o que pode ocasionar a falsa impressão de
que a corrupção aumentou durante os governos do PT.
Mas, na realidade, o que aumentou foi a apuração; o
que aumentou foi a transparência e a intensidade dos
resultados das investigações.
A mídia conservadora – que confessadamente
atua como um partido de oposição – tende a reforçar essa falsa impressão, muitas vezes, exagerando
o escopo das denúncias. E, por vezes, apresentando
simples suspeitas – algumas sem nenhum fundamento
– como provas irrefutáveis de culpabilidade.
No caso especifico da Ação Penal nº 470, que
também chamam de mensalão – e outros até atribuem
como um “mentirão” –, a história se encarregará de provar que esse julgamento esteve repleto de distorções,
exageros, grosserias e injustiças, praticadas contra
pessoas que não mereciam o que lhes foi atribuído de
culpabilidade. São pessoas íntegras, honestas e que
trabalharam a serviço da construção deste Brasil e que
foram levadas a execração pública por conta de um
julgamento que não se ateve às provas, mas também
teve um quê de decisão política, de tentar atingir essas
pessoas. Em um julgamento essencialmente político,
a teoria do domínio do fato transformou-se na tirania
da hipótese preestabelecida. A hipótese construída a
priori para tentar desconstruir o PT e seu projeto de
um país mais solidário e justo.
Sr. Presidente, telespectadores da TV, ouvintes
da Rádio Senado, em uma breve síntese, podemos
afirmar que, ao longo dos governos do PT, o Brasil
aumentou sua importância econômica no cenário pós-crise. Ao contrário do que aconteceu com as nações
mais desenvolvidas do mundo, assumiu a liderança
internacional em energia limpa e na exploração da
biodiversidade, em um momento em que o desafio
de construir uma economia verde, com baixo índice
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de carbono, mobiliza todo o Planeta. Avançou em seu
papel destacado na produção de alimentos em uma
conjuntura internacional que projeta deficit crescente
entre oferta e demanda de produtos agrícolas. Revelou seu imenso potencial de exportador de petróleo e
derivados, após a descoberta dos grandes campos
petrolíferos do Pré-Sal. Aumento seu protagonismo
internacional graças a uma política externa ousada e
criativa. Construiu um importante mercado interno de
consumo de massa com a inclusão social de dezenas
de milhões de famílias e consolidou suas instituições
republicanas e o Estado Democrático de Direito. Construiu-se, sobretudo, um País mais justo e solidário, um
País onde há lugar para todos os brasileiros.
Não obstante, nada disso é reconhecido pela
mídia conservadora, que detém o oligopólio da informação no Brasil. Essa mídia, e boa parte da oposição,
apostaram as suas fichas políticas no sucesso do paradigma neoliberal, entretanto, tal modelo fracassou
estrondosamente na maior parte dos países da América Latina, o que levou ao surgimento de governos
populares de esquerda e centro-esquerda na região.
Com a crise do capitalismo desregulado nos países centrais, o neoliberalismo perdeu a sua hegemonia
ideológica no mundo inteiro; já não consegue articular
uma proposta política crível e consistente.
No Brasil, a oposição e seu principal partido, a
mídia conservadora, não têm também propostas alternativas viáveis; não têm sequer um discurso racional e consistente. Dedicam-se, com afinco histérico e
estéril, à sucessão interminável de denúncias vazias
e distorções, quando não às falsificações grosseiras.
Parecem incapazes de entender o que aconteceu no
Brasil dos últimos dez anos; parecem incapazes de
conviver com a realidade. Parte da nossa mídia tradicional, particularmente, parece conviver melhor com
figuras do submundo do que com a verdade.
O colapso ideológico do neoliberalismo levou
os grupos conservadores brasileiros a abraçar um
“neoudenismo” tardio tão estridente quanto vazio de
propostas e argumentos. Esse “neoudenismo” é, assim, a viúva ideológica do neoliberalismo e de suas
políticas fracassadas.
Mas a tragédia maior do “neoudenismo” não é
seu moralismo de ocasião; é seu afastamento da realidade. Esse distanciamento da realidade, que beira
a esquizofrenia, é muito preocupante; porém, não é o
único. Há também o claro deslocamento entre a opinião
pública e a opinião publicada. A primeira dedica ódio
profundo ao PT e aos seus governos; já a segunda
consagra Lula e Dilma com recordes de popularidade.
Senador Paim, já disse aqui em oportunidade e
repito: é incrível compreender como é que Lula e Dil-
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ma detêm as maiores avaliações positivas da história
republicana e, ao mesmo tempo, são os governos mais
atacados pela mídia. É muito difícil compreender, mas
isso mostra claramente que a opinião pública não é
igual à opinião publicada. A opinião que as pessoas
têm do Presidente Lula, a opinião que as pessoas têm
da Presidenta Dilma é uma opinião positiva, porque
percebem o seu esforço em acertar, a sua determinação em fazer do Brasil um país melhor para todos.
E é com esse conjunto de informações, Senador
Paim, que nós iniciaremos amanhã, lá em São Paulo,
as comemorações dos 10 anos de governos do PT –
de Lula e de Dilma. Trata-se de uma comemoração
que visa potencializar o legado desses 10 anos de
gestão pública voltada para os menos favorecidos,
aqueles que mais necessitam. É um governo que fez
decididamente uma opção preferencial pelos pobres,
como preconizava a Teologia da Libertação das Comunidades Eclesiais de Base nas décadas de 80 e 90. O
governo do Presidente Lula, o governo da Presidenta
Dilma são administrações preocupadas em fazer o
melhor para o nosso povo.
Tais recordes de popularidade não aconteceram
por acaso. O povo, ao contrário daqueles que não querem ver, soube reconhecer quem trabalha para o seu
benefício. O povo soube reconhecer em Lula um líder
autenticamente popular, que tomou as decisões políticas que mudaram a história recente do Brasil e que
mudaram, sobretudo, a vida de milhões de cidadãos
antes excluídos; decisões que outros podiam ter tomado, mas não tomara e, agora, invejam quem as tomou.
O povo brasileiro não se deixou contaminar pelo
ódio que move aqueles que não querem o avanço do
Brasil, que impedem um real debate democrático. O
povo brasileiro, ao contrário dessa pequena elite de
ressentidos, é movido pela generosidade, pela esperança, pela vontade de avançar ainda mais em conquistas que melhorem a sua vida.
O povo brasileiro é, acima de tudo, sábio. Sabe
que a esperança que venceu o medo vai vencer também o ódio vazio e estéril dos que não entendem este
novo Brasil que se está criando.
O povo brasileiro sabe muito bem que o PT e
seus aliados...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... têm
feito muito bem ao Brasil.
É assim, Senador Paim, que, concluindo este
pronunciamento, digo que temos muito a comemorar, sim; e temos muito que debater com os nossos
aliados e com os adversários, aqueles que inventam
todo tipo de argumento numa tentativa de diminuir a
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importância do legado deixado pelo Presidente Lula e
do que está sendo construído agora pela Presidenta
Dilma. Entretanto, nós podemos, de cabeça erguida e
de peito estufado, afirmar para o povo brasileiro que
estamos no caminho certo e que o Brasil dos últimos
10 anos, com Lula e com a Presidenta Dilma, é um
Brasil muito melhor do que o Brasil deixado por Fernando Henrique nos oito anos em que esteve na Presidência da República.
Era o que tinha a dizer, Senador Paim.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Anibal Diniz pelo
belíssimo pronunciamento, deixando claro o avanço que este País teve e toda a nossa gente, a partir,
principalmente, do governo do Presidente Lula e da
Presidenta Dilma.
Meus cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, como membro titular, o
Sr. Blairo Maggi em substituição ao Senador Gim, e,
como membro suplente, o Senador Gim em substituição
ao Senador Blairo Maggi, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 595, de 2012, conforme Ofício nº 20, de 2013,
da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o Ofício:
Of. nº 20/2013-BLUFOR
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Blairo
Maggi para integrar, como membro Titular, a Comissão
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 595,
de 2012, que “Dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e
sobre as atividades desempenhadas pelos operadores
portuários, e dá outras providências”, em vaga ocupada anteriormente pelo nobre Senador Gim Argello, que
passará a ocupar a vaga de suplente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB–PR–PSC–PPL.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa:
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– como membro titular, o Deputado Onyx Lorenzoni, em substituição ao Deputado Mendonça
Prado, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 595,
de 2012, conforme o Ofício nº 13, de 2013, da
Liderança do DEM na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Mendonça
Prado, em substituição ao Deputado Ronaldo
Caiado, e, como membro suplente, o Deputado
Alexandre Leite, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 597, de 2012, conforme o Ofício nº
14, de 2013, da Liderança do DEM na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Alexandre
Leite, em substituição ao Deputado Ronaldo
Caiado, e, como membro suplente, a Deputada
Professora Dorinha Seabra Rezende, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 599, de 2012,
conforme o Ofício nº 15, de 2013, da Liderança
do DEM na Câmara dos Deputados;
– como membro suplente, o Deputado Abelardo
Lupion, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 600,
de 2012, conforme o Ofício nº 16, de 2013, da
Liderança do DEM na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Mendonça
Filho, em substituição ao Deputado Ronaldo
Caiado, e, como membro suplente, o Deputado
Alexandre Leite, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme o Ofício nº
17, de 2013, da Liderança do DEM na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Mendonça
Prado, em substituição ao Deputado Ronaldo
Caiado, e, como membro suplente, a Deputada
Professora Dorinha Seabra Rezende, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 602, de 2012,
conforme o Ofício nº 18, de 2013, da Liderança
do DEM na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Onyx Lorenzoni, em substituição ao Deputado Ronaldo
Caiado, e, como membro suplente, o Deputado
Abelardo Lupion, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 603, de 2013, conforme o Ofício nº
19, de 2013, da Liderança do DEM na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Mendonça
Filho, em substituição ao Deputado Ronaldo
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Caiado, e, como membro suplente, o Deputado
Onyx Lorenzoni, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 605, de 2013, conforme o Ofício nº
20, de 2013, da Liderança do DEM na Câmara
dos Deputados.

e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, institui o
Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências”, em substituição aos anteriores indicados.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado
Líder do Democratas.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.

Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Ofício nº 16-L-Democratas/13

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Onyx Lorenzoni para integrar, como membro titular, a Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
nº 595/12, que “Dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e
sobre as atividades desempenhadas pelos operadores
portuários, e dá outras providências”, em substituição
ao Deputado Mendonça Prado.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Abelardo Lupion para integrar, como membro suplente, a
Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 600/12, que “Altera a Lei nº 12.409, de
25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, de
20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de
Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de limites
operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as
Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº 8.399,
de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº
12.096, de 24 de novembro de 2009; altera a Lei nº
12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências”, em vaga existente.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.

Ofício nº 14-L-Democratas/13

Ofício nº17-L-Democratas/13

São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 13-L-Democratas/13
Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Mendonça Prado e Alexandre Leite para integrar, como membros, titular e suplente, respectivamente a Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
nº 597/12, que “Dá nova redação ao § 5º do art. 3º da
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras
providências”, em substituição aos anteriores indicados.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Mendonça Filho e Alexandre Leite para integrarem, como membros, titular e suplente, respectivamente, a Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
nº 601/12, 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
incorporação 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”, em substituição
aos anteriores indicados.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.

Ofício nº 15-L-Democratas/13
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Alexandre Leite e Professora Dorinha Seabra Rezende
para integrarem, como membros, titular e suplente,
respectivamente, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 599/12, que “Dispõe
sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o
objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e
prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
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Ofício nº018-L-Democratas/13
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Mendonça Prado e Professora Dorinha SEABRA Rezende para integrarem, como membros titular e suplente
respectivamente a Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 602/12, que “Autoriza
a prorrogação de contratos por tempo determinado no
âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Proteção da Amazônia – Censipan e do Fundo Nacional
e Desenvolvimento da Educação – FNDE, e dá outras
providências”, em substituição aos anteriores indicados.
Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Ofício nº19-L-Democratas/13
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Onyx
Lorenzoni e Abelardo Lupion para integrarem, como
membros, titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 603/13, que “Altera a Medida Provisória nº 587,
de 9 de novembro de 2012, que autoriza para a safra
2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 10
de abril de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio
Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954,
de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas
para aquisição de milho em grãos para o atendimento
ao Programa de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios da áreas de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE”, em substituição aos anteriores indicados.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Ofício nº 20-L-Democratas/13
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Mendonça Filho e Onyx Lorenzoni para integrarem, como membros, titular e suplente, respectivamente, a Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
nº 605/13, 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”, em
substituição aos anteriores indicados.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra neste momento ao sempre
Líder Senador Walter Pinheiro, PT da Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu companheiro Paulo Paim, que preside esta sessão, telespectadores da nossa TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, hoje é um dia muito importante para
este bom debate das ações de Governo.
Nós, amanhã, teremos a oportunidade de participar, como membros do Partido dos Trabalhadores,
de um evento que marcará os 10 anos da história do
nosso Partido na condução de políticas públicas deste
País. E teremos a oportunidade não de contabilizar ou
de historiar o que foi produzido ao longo dessa década,
mas eu diria de pelo menos analisar o que pode e o
que deve ainda ser feito a partir de toda essa trajetória.
O PT não tem, de forma alguma, a primazia na
elaboração de políticas para vencer ou até para derrotar a pobreza. Nós não queremos esse título. Mas o
PT tem, e é importante registrar isto, o feito, o fato, a
ação como marca, mais do que a declaração.
Hoje, podemos tranquilamente dizer que essa foi
uma luta estabelecida. Não quero apagar aqui o esforço no passado patrocinado por diversos governos. Em
todas as suas etapas, em todas as frentes, essa foi
uma bandeira adotada por muita gente. Portanto, não
é primazia do PT nem é única no País essa bandeira.
Mas entre a bandeira e a realização há uma distância muito grande. A melhoria das condições de vida
da população brasileira por meio da elevação das condições socioeconômicas tem sido uma marca registrada.
V. Exª, Senador Paulo Paim, pertence, mais do
que a uma geração, a uma população, a um Estado
que teve a oportunidade de, antes de governarmos
em âmbito nacional, experimentar a adoção de políticas públicas.
Refiro-me às experiências lá em Porto Alegre;
depois, no Rio Grande do Sul como um todo e em diversas cidades do Rio Grande do Sul. A experiência,
por exemplo, de envolver a população na destinação
de recursos, na elaboração de políticas.
Portanto, essa foi a grande marca do nosso companheiro Olívio Dutra, em 1989, à frente da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre, quando teve a ousadia de
repartir com a população, de discutir com a população
e entregar a ela o direito que lhe é devido, mas que
havia sido subtraído ao longo de toda uma história,
de decidir onde e de que forma aplicar os recursos.
Portanto, é essa política de condições socioeconômicas que marca a trajetória desse modo de governar. É essa questão, iniciada no governo do Presidente
Lula, ou esse conjunto de ações que tem contribuído
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para que o Brasil seja mais igual, um Brasil que passou
a incluir, um Brasil que passou a enxergar a população
onde ela vive, e não somente nos grandes centros. Poderíamos chamar isso, Senador Paulo Paim, de desconcentração da política pública no nosso querido Brasil.
É nessa mesma linha de buscar tornar menos
injusta uma nação que a Presidenta Dilma prioriza
suas políticas. Alguns até chegaram a condenar recentemente: “Ah, o Governo Dilma investiu muito mais
no social do que em infraestrutura!”. Infraestrutura é
importante. Logística, estrada, fundamental. Mas é
fundamental primeiro mudar a condição de vida de
cada ser humano.
Nesse sentido, o Governo anunciou hoje a ampliação do Programa Bolsa Família, para tirar da miséria algo em torno de 2,5 milhões de pessoas que
ainda vivem na extrema miséria. Quando falamos de
2,5 milhões numa nação de quase 200 milhões de habitantes, alguém pode dizer: “Mas isso é muito pouco!”
Nós estamos falando de uma população equivalente
ao Estado do Mato Grosso do Sul, do nosso companheiro Delcídio do Amaral. Estamos falando de uma
população talvez equivalente a uma capital. Imaginem
o que significa haver ainda dois milhões de pessoas
vivendo exatamente na miséria, na extrema miséria.
Portanto, a essas pessoas é que agora o Governo Federal diz: “Eu preciso incluir”. Mas nós estamos
falando de 2,5 milhões depois termos assistido, meu
caro Paulo Paim, a mais de 32 milhões de brasileiros
mudarem de faixa, saírem da pobreza ou dessa classificação que na economia se faz: classe A, B, C, D, E.
Portanto, foram 32 milhões de brasileiros. Nós poderíamos falar agora, em termos de comparação, numa
Argentina. Gente que passou a ter oportunidade de
receber o seu salário, gente que passou a ter a oportunidade de acessar um mercado, de comprar. Sabe
onde podemos fazer essa leitura de forma muito mais
fidedigna, Paulo Paim? Se formos à periferia de Porto
Alegre ou à periferia de Salvador, que são cidades com
traços bem diferentes, mas que têm periferias, as duas
têm, vamos encontrar uma atividade econômica que
grassou nas periferias pelo Brasil afora: o minimercado. O mercadinho, que era de uma família, passou a
vender mais e passou a ter como trabalhadores não
mais só, e somente só, os membros da família. Começou a gerar postos de trabalho. Vá lá que você vê isso.
Quem impulsionou isso? Que atividade econômica?
Principalmente o Bolsa Família, principalmente a geração de atividade econômica agora desconcentrada.
É isso que vai impulsionando cada canto, cada Município, cada local.
O nosso programa com relação à agricultura familiar, Paulo Paim. Quando atuávamos no Congresso
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Nacional, do outro lado, na outra Casa, na Câmara
dos Deputados, vimos encerrar o ano de 2002 com
R$2 bilhões para a agricultura familiar, R$2 bilhões.
Muita gente poderia dizer: “Ah, mas R$2 bilhões para
a agricultura familiar é muito dinheiro!”. Hoje, estamos
falando em R$16 bilhões para a agricultura familiar.
Incentivo, condições, habitação, essa é a forma mais
eficaz para a manutenção do homem no campo; não
é pregando o homem com um prego no pé, para ele
ficar na terra dele. É dando condições.
Isso, talvez, Paulo Paim, seja a melhor resposta
para aquele movimento migratório que todos nós conhecemos. Fala-se muito do movimento migratório do
Nordeste para São Paulo. Não é à toa que, na Bahia,
se brinca muito com a história dos baianos em São
Paulo. Aliás, não é à toa que a Casas Bahia tem esse
nome, viu? Pelo que me consta, por exemplo, não há
nenhum baiano dono de Casas Bahia. Mas, quem batizou esse comércio de Casas Bahia fez isso porque
havia muito baiano em São Paulo; então, na realidade,
foi uma forma de atrair.
O movimento migratório determinou para aqui,
para ali e para acolá mudanças na vida de muita gente.
Nosso Presidente Lula é resultado disso. Foi parar em
São Paulo porque sua família buscava oportunidades
para sobreviver, Paulo Paim.
Eu sou fruto de uma família que migrou; não para
São Paulo, mas do interior da Bahia para a cidade de
Salvador. Meu pai buscava exatamente melhores condições para que seus filhos pudessem ter acesso à
escola e pudessem ter oportunidades. Não que esse
movimento tenha sido totalmente interrompido, mas
as condições mudaram, Paulo Paim. Hoje a gente tem
universidades no interior deste Brasil. A minha velha
Bahia passou 60 anos, quase, com uma única universidade. A universidade não ganhava estrada! E só ganhava estrada para visitar ou para cursar a universidade
aqueles que os pais tinham condição. Portanto, é essa
a mudança! É esse benefício social que começou a ser
pago no País. E esse novo programa que começará em
março será o start dessa nova roupagem da chamada
ação socioeconômica. Começa assim.
Lembro-me de que alguém dizia assim, Paulo Paim: “Ah, isso aí é bolsa-esmola.” Mas esse é o
start, é o início, é o disparar de um processo para que
as pessoas possam crescer, ganhar oportunidades e
galgar outros postos.
Quando nós aprovamos aqui, Paulo Paim, a medida que trata das cotas, alguns até fizeram chacota.
E hoje está o resultado: nós estamos permitindo o ingresso em uma outra etapa.
Quando aprovamos o ProUni... Quando a gente
vê os números do ProUni a gente fica cada vez mais
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satisfeito, quando a gente vê jovens de famílias muito pobres tendo oportunidade de ingressar em uma
faculdade.
Esse Bolsa Família, esse cartão do Programa
Bolsa Família lançado hoje, irá transferir dinheiro extra
suficiente para que uma pessoa supere a chamada “linha oficial da miséria”, que é de R$70,00. Vai funcionar
como pagamento de adicional para que a pessoa atinja
esse patamar. Ou seja, se a pessoa ganha R$50,00,
receberá do Governo a diferença para ultrapassar, para
sair dessa linha, para ter oportunidade, Paulo Paim.
O velho Lula dizia isto: “As pessoas precisam ter a
oportunidade de comer três vezes ao dia”. Mas alguém
pode dizer que isso é elementar. Elementar, mas ainda
há gente no Brasil que não tem acesso a isso. Então,
é preciso fazer avançar esse contingente que restava
dos 22,5 milhões de brasileiros na extrema pobreza.
Na realidade, a gente pode salientar isso. A Presidente
Dilma fez como desafio de, portanto, ampliar, de fazer
o investimento. Alguns até falavam do montante como
sendo expressivo.
Eu li uma matéria em que alguém dizia: o Governo vai anunciar 21 bilhões para isso! Pouco, em minha
opinião, Paulo Paim; podia botar mais, inclusive, sem
problema nenhum. Você injetar, investir, 21 bilhões para
dar acesso a essas pessoas, para devolver a essas
pessoas a oportunidade de sorrir, a dignidade de se
alimentar... Imagine o que é um pai de família, Paulo
Paim, chegar em casa e não ter a oportunidade de repartir com os membros da sua família o alimento! Ou
até – quem veio de família muito pobre sabe como é
isso –, às vezes, à mesa, a divisão do pão ser feita de
maneira que ninguém ficasse sem um pedaço. Pior
ainda deve ser para aquele pai de família que nem tem
como dividir o pão, como repartir o pão. Então, de lá
para cá, é bom lembrar o lema do nosso Governo, que
tem sempre repetido: “país rico é país sem miséria”.
Essa é uma das marcas da nossa Presidenta.
É importante fazer investimentos; é importante
preparar o País para a Copa do Mundo; é importante
preparar o País para ter uma estrutura de logística, para
ter uma estrutura de transporte, para ter uma estrutura
de lazer. Mas é importante preparar a base deste país
para que tenha oportunidade de viver.
O nosso poeta Caetano é quem diz em uma de
suas músicas: “Gente é pra brilhar, não pra morrer de
fome.” Ou, no trecho da sua música, o poeta Caetano
diz assim: “Gente pobre arrancando a vida com a mão.”
Portanto, eu acho que é fundamental que este nosso
Governo tenha a oportunidade de, cada vez mais, estar, eu diria, até chegando ao extremo na aplicação
de recursos.
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Essa deve ser a sexta, basicamente, ação anunciada pelo nosso Governo. Portanto, a Presidenta Dilma não para, ela tem isso como meta, essa luta para
erradicar a miséria no Brasil. Portanto, essa medida,
assim como as outras cinco, será feita por meio, obviamente, de uma medida provisória. Eu sei que muita
gente tem reclamado do envio de medidas provisórias,
mas está aí uma coisa fundamental.
Se não fosse por medida provisória, arrastar-se-ia essa medida aqui no Congresso Nacional para ser
apreciada. A pobreza não pode esperar. A miséria,
Paulo Paim, não aguarda o plenário das comissões,
muito menos a votação em plenário; ela se estabelece
a cada dia. Então, a sua forma de enfrentar tem que
ser também de forma cada vez mais eficaz, penetrante
e atuante. Chegar à ponta é fundamental. Acho que é
importante que o nosso Governo adote essa medida.
No ano passado, nós aqui neste plenário, Paulo
Paim, aprovamos o projeto chamado Brasil Carinhoso, que prevê repasse suficiente para que a pessoa
deixe a miséria. Nós falávamos, naquela época, num
contingente de 16 milhões, quase 17 milhões de pessoas. Portanto, agora nós buscamos ampliar, com essa
nova transferência, com custo anual de R$928 milhões.
Esse benefício é um benefício, Paim, de que não
há como a gente ficar agora mensurando valores, tampouco estabelecendo qual o critério do investimento.
Por isso é importante o Congresso Nacional aprovar o
Orçamento, para dar guarida, para dar respaldo para
a gente, de uma vez por todas, conseguir aplicar essas medidas.
Portanto, além de tirar da miséria absoluta um
contingente populacional equivalente, como eu falei
aqui, a algumas cidades... Mas eu quero fazer uma
comparação, por exemplo, com o nosso vizinho Uruguai. Portanto, nós estamos falando do equivalente a
dois terços da população de um país como o Uruguai.
São dois terços dessa população!
Com isso, a gente abre o caminho para a emancipação socioeconômica e o caminho para a integração
social dessas famílias. Principalmente, a gente abre o
caminho para a reestruturação das cidades. Não há
mais necessidade de o sujeito se deslocar, viver de
forma cada vez mais perigosa nas grandes cidades,
nas grandes metrópoles brasileiras, aglomerando-se,
às vezes, em favelas ou, na maioria das vezes, Paulo
Paim, experimentando o que é dormir na rua.
Então, portanto, o objetivo é o de fazer chegar
isso a cada canto. Acho que esse é o desafio que está
pautado pelo programa anunciado hoje, e muito nós
teremos ainda de fazer.
Por isso, quero chamar a atenção, aqui, para o
papel que nós temos como parlamentares. Às vezes,
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as pessoas tratam essa coisa da aprovação de matérias como se isto aqui fosse uma unidade de produção.
Às vezes, a gente pode até demorar um mês ou dois
meses para votar uma matéria, mas acho que é mais
importante, inclusive, do que essa frenética carga de
votação de matérias o que eu chamaria de acuidade
na votação de matérias. Portanto, é preciso votar algo
que, verdadeiramente, se aplique e chegue à vida das
pessoas, a cada rincão, a cada canto, a cada cidadão,
a cada lugar deste nosso País.
Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desafio, e é por isso que esse programa lançado hoje se
soma a uma política que foi estabelecida, a uma lógica
e a uma diretriz de governo de que, volto a afirmar, não
temos a prerrogativa. Não fomos nós que inventamos
isso. A roda já estava aí há muito tempo. O que nós fizemos, simplesmente, foi botar para rodar. Era preciso
que alguém tivesse a disposição e a vontade de fazer
isso girar. A nós não pode ser atribuída nenhuma nova
descoberta, mas acho que, neste momento, efetivamente, de forma muito clara, a todos nós, como governo e como responsáveis, é dada a obrigação de fazer
as coisas funcionarem. Eu acho que é essa a tarefa.
Não estamos fazendo nada mais, nada menos que a
nossa obrigação. Portanto, não podemos fazer aqui o
balanço como se estivéssemos fazendo um favor, de
forma nenhuma! Quero deixar isso bem claro: é nossa
obrigação fazer isso e fazer muito mais.
Paulo Paim, esse é um desafio enorme. E é tão
bom, Paim, quando a gente faz isso e pode ajudar,
principalmente numa etapa da vida dessas crianças!
A gente olha ainda para esse contingente expressivo
de pessoas vivendo na extrema pobreza, ainda encontramos diversas crianças na rua. Eu, como você,
já tivemos essa oportunidade.
Eu, hoje, sou avô. E, agora, vou ser avô de mais
quatro crianças de uma vez só. Serão três crianças numa
única gestação. A minha nora está esperando trigêmeos,
o que é uma coisa bonita. E tenho mais outra netinha.
Paulo Paim, os três meninos, Tito, Davi e Isaac, devem
chegar a qualquer momento. E tenho uma netinha de
dez meses, a Júlia. Agora, a Júlia está esperando também uma irmãzinha. A mãe de Júlia está grávida, e Júlia
ganhará uma irmãzinha. Então, chegarão todos de uma
vez só. Eu até brinco com minha mulher que ela tanto
pedia neto, neto, neto, que Deus terminou mandando
para a gente cinco netos de uma vez.
A gente sabe como é bonita e interessante essa
fase. E mais duro ainda, Paim, é a gente olhar as crianças na rua. A gente vê os nossos netos nascendo com
conforto, com todo o carinho. Não é que as pessoas
que estão na extrema pobreza não recebam carinho,
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mas é difícil dar carinho com fome, com necessidade,
com frio.
Então, o desafio do nosso Governo é exatamente
esse. É o desafio de poder atender a todos, de pegar
esse bolo e de reparti-lo, sem continuar com a história a que assistimos muito no Brasil: “Vamos esperar o
bolo crescer. Vamos esperar o bolo crescer”. Esse bolo
cresceu durante anos e anos, e uma parcela significativa do povo brasileiro não teve acesso sequer a uma
migalhazinha desse bolo. O mais correto é exatamente
o que fez o Presidente Lula: repartir, distribuir. E aí a
gente vai ver o bolo crescer em cada canto deste País,
em cada local, atendendo a cada vida.
Ainda falta muito por fazer. A minha esperança,
Paulo Paim, é a de que a gente continue, mesmo diante
dessa crise, com esta lógica: a prioridade tem de ser o
ser humano, a prioridade tem de ser o social. E essa
experiência a gente pode fazer aqui, no Judiciário, no
Executivo, em casa, na rua, em qualquer lugar.
Portanto, o dia de hoje é um dia que marca muito,
Paulo Paim, porque é o dia de lançamento de mais um
programa. Mas é um dia também que abrimos para novos
desafios, o desafio de vencer a fome e a miséria, o desafio,
principalmente, de plantar a esperança no nosso Brasil.
Muito obrigado. Boa noite!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Walter Pinheiro. Meus cumprimentos pelo pronunciamento.
V. Exª foi Líder na Câmara, e eu diria que é Líder
aqui no Senado. V. Exª é o orgulho do nosso Partido,
naturalmente da Bahia.
V. Exª faz uma análise tranquila sobre os dez anos
de Lula e de Dilma. Os dados são, de fato, inegáveis e
mostram que houve uma grande mudança neste País.
Os dados apresentados por V. Exª, pelo Anibal Diniz,
pelo Jorge Viana mostram que o País mudou. Não há
como eles não admitirem que o País mudou. E mudou
para muito melhor. Podemos dizer que tiramos 32 milhões de pessoas da miséria absoluta. Eu diria que esse
fato quase que diz tudo. O ensino técnico dobrou; a
universidade quase que dobrou; o salário mínimo triplicou; o PIB, comparando-o com o do passado, de tudo
o que ouvi aqui hoje, com mais informações, foi cinco
vezes maior, comparando-o com o período anterior.
Enfim, só posso dar meus cumprimentos a V. Exª.
Sei que amanhã haverá um grande ato em São Paulo,
que vai acabar refletindo em todo o País.
Parabéns, Senador Walter Pinheiro!
Com a fala do Senador Walter Pinheiro, fala gratificante, nós temos a honra de encerrar esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 57, DE 2013
Solicita informações ao Senhor Ministro de
Estado das Cidades sobre a disponibilidade
de decibelímetros nos Estados brasileiros
para uso em fiscalização do disposto na
Resolução nº 204/2006 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN e o número de multas aplicadas de 2007 a 2012 por
infração ao artigo 228 da Lei nº 9.503/1997
que institui o Código de Transito Brasileiro.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que
seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Cidades para
que este providencie, dentro do prazo constitucional,
respostas às informações abaixo solicitadas:
• Qual a situação atual de distribuição de decibelímetros nos Estados Brasileiros, equipamento
necessário à aplicação da Resolução nº 204/2006
do Contran?
• Quantas campanhas de conscientização e educação para o cumprimento da Resolução nº 204/2006
do Contran foram realizadas pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT?
• Quantos cursos de capacitação para o uso
adequado do decibelímetro foram oferecidos aos
agentes públicos?
• Quantas multas foram aplicadas de 2007 a 2012
por infração ao artigo 228 da Lei nº 9.503/1997
que institui o Código de Transito Brasileiro?
Justificação
O artigo 228 do Código de Trânsito (Lei 9.503/97)
dispõe:
Art. 228. Usar no veículo equipamento com
som em volume ou freqüência que não sejam
autorizados pelo Contran:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo
para regularização.
O Contran regulamentou a matéria por meio da
Resolução nº 204 de 20 de outubro de 2006, permitindo a utilização de equipamento que produza som
em veículos de qualquer espécie, em vias terrestres
abertas à circulação, em nível de pressão sonora não
superior a 80 decibéis – dB(A), medido a 7 m (sete
metros) de distância do veículo.
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Verifica-se, portanto, que o ordenamento jurídico
brasileiro dispõe de instrumentos que devem ser aplicados pelo Poder Público para garantir a paz e sossego
público e particular.
Contudo o efeito prático do arcabouço normativo
vigente é pouco ou nada visível. De forma geral, pode-se verificar nas cidades brasileiras uma frota cada
vez maior de veículos equipados com potentíssimos
equipamentos de som, desfilando pelo leito carroçável
das vias públicas ou nelas estacionados, executando
os mais variados ritmos em volume extremamente elevado, perturbando a paz e o sossego de centenas de
pessoas. Quando estacionados próximos aos bares e
lanchonetes, vizinhos da localidade e frequentadores
do local são forçosamente expostos não só ao intolerável volume exagerado, mas também a um gosto musical com o qual pode não compartilhar. Quando esses
veículos desfilam pelas vias públicas, dependendo de
onde o som é instalado, podem provocar situações absurdas, como as camionetas que ostentam poderosíssimos equipamentos instalados em suas carrocerias
cujos ocupantes fecham os vidros do veículo para se
protegerem um pouco do barulho por eles produzidos.
Em todos os casos idosos, crianças, enfermos e as
pessoas em geral são vitimas dessa forma de atentado
à urbanidade, ao lazer, ao sossego e à saúde.
Além da indesejável perturbação, a prática em
explanação tem potencial elevado para produzir desentendimentos, no caso de ocorrer uma reclamação
ao responsável pelo veículo ruidoso.
Para fazer cumprir o disposto nas normas, o Poder
Público não deve esperar pela exasperação daqueles
que estão sendo incomodados pelo ruído, mas sim agir
de ofício, com elevado rigor, buscando contribuir para
o aprimoramento do sentido de urbanidade que deve
nortear o comportamento das pessoas em sociedade.
O Brasil se prepara para receber diversos eventos
internacionais. Apresentar ao mundo um ambiente de
respeito à paz e ao sossego público e particular certamente contribuirá para retratar o elevado grau de civilidade que grande maioria da população brasileira ostenta.
Procurando conhecer os resultados da aplicação
do sistema normativo em vigor encaminho o presente
requerimento.
Sala da Sessão, – Senadora Kátia Abreu (PSD-TO)
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 58, DE 2013
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre a denún-
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cia de tortura e maus tratos a cidadãos brasileiros presos em penitenciárias bolivianas.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro
de Estado das Relações Exteriores, a respeito das
denúncias de torturas e maus tratos a cidadãos brasileiros presos em penitenciárias bolivianas:
1) quais as providências adotadas pelo Ministério das Relações Exteriores no sentido da completa elucidação das denúncias de maus tratos
mencionadas;
2) qual o auxílio prestado à cidadãos brasileiros
presos e supostamente vítimas de maus tratos
nos presídios bolivianos;
3) quais as providências adotadas pela Embaixada
Brasileira na Bolívia para auxiliar a remoção do corpo do brasileiro morto no presídio de Villa Busch;
Justificação
A agência Estado, em edição do último dia 13 de
fevereiro, publicou matéria intitulada “Brasileiro morre
em rebelião em presídio boliviano”, informando sobre
rebelião havida no presídio de Villa Busch, localizado
na cidade boliviana de Cobija (fronteira com o Acre),
que terminou com o espancamento de quatro brasileiros e a morte por golpes de facão de Alexsandro
Bezerra Montenegro, de 38 anos.
Ainda, segundo a matéria, a situação dos brasileiros nas prisões bolivianas é praticamente desconhecida das autoridades brasileiras.
Portanto, o requerimento que ora apresento visa
a dar maior transparência sobre a atuação da Embaixada Brasileira na Bolívia, especificamente no que se
refere a situação dos cidadãos brasileiros presos em
presídios bolivianos.
Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2013. – Senador Anibal Diniz PT/AC.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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bem como seja encaminhada o referido Voto aos seus
familiares e amigos no endereço: Av. Eduardo Ribeiro,
639, Centro – CEP. 69.010-001, Manaus/AM.
Justificação
Morreu às 3h15 da segunda-feira dia 04 de Fevereiro, aos 58 anos, o cantor de música romântica
pernambucano Roberto Makassa.
O cantor, que estava cego e tinha diabetes, lutava contra um câncer de pênis há dois anos e faleceu
com insuficiência respiratória em razão do estágio
avançado da doença.
Makassa estava internado desde o dia 31.01.2012,
no setor de urgência da Fundação Centro de Controle
de Oncologia do Amazonas (FCecon).
O último show de Makassa aconteceu no dia 15
de setembro de 2012 e reuniu uma multidão de fãs.
Cantor popular iniciou sua trajetória profissional
na região do nordeste na cidade de Garanhuns-PE
aos dez anos de idade cantando em vários conjuntos
e bandas musicais. Migrou ao Sul do país por volta de
1982 para a cidade de São Paulo, aonde participou de
vários programas em emissoras de televisão.
Durante a sua carreira, Makassa participou de
algumas edições do Festival da Canção de Itacoatiara
(FECANI). Makassa fazia um show romântico, mas
com irreverência. O público o adorava. Ele era uma
referência não só no Amazonas, mas no Brasil como
um todo. Makassa era uma pessoa muito autêntica e
um grande guerreiro em relação a seu trabalho. Ele
sempre buscava elevar a MPB com a sua interpretação.
É triste saber que a voz de Makassa não será
mais ouvida, neste momento de perda e dor, transmito
meus sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 8 de Fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 60, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelos falecimentos dos (as) Jovens da
cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do
Sul, no último dia 27 de janeiro de 2013, bem como
seja encaminhado o referido Voto para o Prefeito do
Município de Santa Maria: Cezar Augusto Schirmer, no
seguinte endereço: Centro Administrativo, Rua Venâncio Aires, nº 2277, Cidade: Santa Maria – Rio Grande
do Sul – Brasil, CEP: 97010-005.
Justificação

REQUERIMENTO Nº 59, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do, Roberto Makassa,

Não há justificativa.
Resta o lamento, a dor insuperável e duradoura.
A lembrança diária dos pais, que será companheira
minuto a minuto de suas vidas.
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A esses pais entrego minha solidariedade, os
meus pêsames, e compartilho a indignação de, só
agora, descobrirmos que ao lado de nossas casas,
de nossos lares, naquela aura de proteção que acreditávamos existir, de nossos olhos atentos, de nossos
pedidos de tome cuidado, ditos a cada saída de casa,
há armadilhas para nossos filhos e filhas, armadilhas
que não deveriam estar lá. Armadilhas que nossos filhos e filhas, também, não conheciam.
Pois, apesar do sistema oficial estar preparado
para desativá-las, apesar de ter o dever de fechar esses ambientes criados para gerar lucro e minimizar as
responsabilidades... a armadilha estava funcionando
naquela noite.
Agora, pela imprensa, sabemos que houve outras noites iguais, com a mesma montagem da história,
com o uso de fogos dentro daquele ambiente, com as
mesmas estruturas que impossibilitam a saída emergencial, com a mesma irresponsabilidade.
Mas, nós não sabíamos que há armadilhas letais
no nosso dia a dia disfarçadas de cinemas, de boates, de
bares, de igrejas, de templos, de feiras, de Estádios. Sabemos que há violência, mas não que havia armadilhas.
A justiça que se busca para determinar os responsáveis por tamanha tragédia deve ser alcançada.
É o mínimo que podemos esperar nesse contexto máximo de sofrimento.
O triste episódio ocorrido no ultimo dia 27 de
janeiro deste ano, que vitimou, até dia 6 de fevereiro,
238 jovens na cidade de Santa Maria, no Estado do
Rio Grande do Sul, constitui-se uma das maiores tragédias já ocorridas no Brasil.
Santa Maria está de luto, o Rio Grande Sul está de
luto, o Brasil está de luto. É profundamente lamentável
que tragédia como essa ocorre, no momento que era
pra ser uma simples diversão pra centenas de jovens.
Essas pessoas, em sua grande maioria estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, tinham
uma vida inteira de sonhos e vitórias, mas foram surpreendidos por esta fatalidade que chocou a todos nós.
O Brasil sente com muita intensidade a perda
dos seus honrados patriotas, que deixam saudades
não só para os seus familiares, mas para a cidade de
Santa Maria, para o Estado do Rio Grande do Sul e
para o Brasil.
Não há justificativa.
Nunca haverá justificativa.
Mas, precisamos de justiça. Os verdadeiros responsáveis tem que ser identificados e julgados.
À enlutada cidade, aos familiares e amigos dos
falecidos, transmito meus sentimentos e votos de pesar.
Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
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REQUERIMENTO Nº 61, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno, seja registrado em ata Voto de Aplauso para a
Universidade Federal do Ceará – UFC, que figura na
lista das 500 melhores universidades do mundo, segundo o Ranking Web of Universities ou Webometrics,
divulgado pelo Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC), ligado ao governo da Espanha e dedicado
ao fomento da investigação científica e tecnológica.
Requeiro ainda que este Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento do Magnífico Reitor Doutor
Jesualdo Pereira Farias, da UFC, ao Corpo Docente,
bem como à toda comunidade acadêmica.
Justificação
A Universidade Federal do Ceará é uma das 12
universidades brasileiras que estão entre as 500 instituições listadas pelo Conselho Superior de Pesquisas
Cientificas (CSIC). A pesquisa, divulgada semestralmente desde 2004, tem como principal objetivo motivar
as universidades a aumentarem o número de trabalhos
científicos na internet. O levantamento é baseado no
impacto que as publicações dessas instituições de ensino apresentam na internet e avalia as universidades
quanto à qualidade do conteúdo publicado.
A UFC dispõe hoje de um quadro de 1.865 docentes, sendo 1.269 doutores e 568 mestres, que atendem
a 25.500 alunos de graduação presencial e 5.000 de
graduação semi-presencial. Esses dados nos ajudam
a entender por que a UFC foi a instituição mais procurada no Sistema de Seleção Unificada – SiSU, entre
todas as 101 instituições que participaram do programa em janeiro de 2013. Foram 133.923 inscritos para
6.258 vagas oferecidas.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2013. – Senador José Pimentel.
REQUERIMENTO Nº 62, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento da Senhora Claudionor Viana Teles Veloso, Dona
Canô, apresentando condolências à família.
Justificação
No último dia 25 de dezembro, faleceu em Salvador, aos 105 anos, Dona Canô, matriarca da família
Veloso, uma morte com ampla repercussão nacional,
pela figura carismática que encantava a todos. Dona
Canô nasceu em 16 de setembro de 1907, em Santo
Amaro da Purificação, cidade que se destaca pela riqueza e diversidade de sua cultura popular, principalmente das manifestações afro-baianas, a exemplo do
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samba de roda, chulas e lundus, típicas do Recôncavo
Baiano, portanto em um privilegiado ambiente cultural
que influenciou profundamente sua vida.
Desde cedo, teve intensa atuação na vida da cidade, participando ou organizando eventos que muito
contribuíram para a preservação e promoção das tradições locais, e que também inspiraram obras-primas
musicais ao seu filho Caetano Veloso, tão admiravelmente interpretadas pela filha Maria Bethânia.
Simples e carismática, características marcantes
da sua personalidade, Dona Canô liderou importantes
campanhas em defesa dos interesses de Santo Amaro.
Uma das mais longas que empreendeu foi pela despoluição do rio Subaé, provocada por uma mineradora de
chumbo que contaminou o solo, subsolo e o complexo
hidrográfico da cidade com resíduos desse letal minério. Apesar de a empresa ter sido fechada há muitos
anos, os efeitos da poluição ainda se apresentam nocivos à população.
Católica praticante, sua atuação religiosa ia além
da devoção. Graças ao seu empenho pessoal, conseguiu a realização de reformas de que a Igreja Matriz
de Nossa Senhora da Purificação necessitava. Na fachada da igreja está afixada uma placa de agradecimento a ela dedicada.
Foram inúmeras as iniciativas de Dona Canô para
a preservação do meio ambiente, do patrimônio edificado e imaterial da cidade que muito amava e da
qual não “aguentava ficar longe uma semana”. Cidade que, igualmente, soube retribuir seu comprometimento e dedicação, homenageando-a com um teatro
(Teatro Dona Canô), e que a reconheceu como sua
filha mais querida e ilustre. Cidade, também, que terá
de aprender a conviver, doravante, com sua ausência
física, motivo de eterna saudade.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
REQUERIMENTO Nº 63, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento
do historiador baiano Ubiratan Castro, apresentando
condolências à família.
Justificação
Membro da Academia de Letras da Bahia e um
dos intelectuais mais importantes do Estado da Bahia,
o professor Ubiratan Castro faleceu no último dia 3 de
janeiro, aos 64 anos, deixando uma lacuna enorme no
cenário cultural. Nascido em Salvador, em 22 de dezembro de 1948, o professor Bira exercia, desde 2007,
a função de diretor da Fundação Pedro Calmon, onde
realizava um trabalho extraordinário nas bibliotecas do
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Estado. O Professor Ubiratan foi um dos fundadores
do Centro de Estudos Afro Orientais (CEAO), ligado
à Universidade Federal da Bahia (UFBa).
Apesar de enfrentar há vários anos um problema de saúde que o deixava bastante debilitado, nunca
perdia o bom humor e em todos os lugares em que
chegava era recebido com muita festa.
Tive o privilégio de compartilhar de sua amizade e tirar proveito de seus ensinamentos, notadamente
os referentes à história da Bahia. O professor Bira, ou
Bira Gordo, como era carinhosamente chamado, foi o
palestrante na Sessão Solene que realizamos no Senado em homenagem ao Dois de Julho, data magna
da Bahia, data histórica da qual era um grande pesquisador e entusiasta.
No último dia 2 de fevereiro, a Igreja do Rosário
dos Pretos, no Pelourinho, ficou lotada com centenas
de amigos que lá estiveram para reverenciar sua memória, na missa de trigésimo dia, celebrada na mesma
data que em Salvador prestava homenagem à Iemanjá, uma festa com raízes na cultura afro-brasileira que
ele tanto se empenhou em divulgar. Certamente, não
foi mera coincidência.
No primeiro mandato do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (entre 2003 e 2006), Ubiratan Castro trabalhou com o ministro da Cultura, Gilberto Gil, presidindo a Fundação Cultural Palmares. Entre os prêmios
e títulos que recebeu, destacam-se a Medalha do Bicentenário da Restauração Portuguesa da Academia
Portuguesa de História, o Troféu Clementina de Jesus
da União dos Negros pela Igualdade (Unegro), a Medalha Zumbi dos Palmares da Câmara Municipal de
Salvador e, mais recentemente, a Comenda da Ordem
Rio Branco, condecoração oferecida pelo Ministério
das Relações Exteriores do Brasil.
É dele a autoria dos livros “A Guerra da Bahia”,
“Salvador Era Assim – Memórias da Cidade”, “Sete
Histórias de Negro” – o primeiro trabalho ficcional do
autor – e “Histórias de Negro” (versão ampliada).
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
REQUERIMENTO Nº 64, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Alessandro Lufty Ponce de Leon,
apresentando condolências à família.
Justificação
Em 4 de janeiro passado, faleceu na Via dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro, em consequência
de um acidente de carro, Alessandro Lufty Ponce de
Leon, um dos principais especialistas nas políticas pú-
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blicas de juventude no Brasil. Neste trágico acidente,
faleceu também sua companheira, Luciana Fontes.
Alessandro foi um dos pioneiros na luta pela implantação dos organismos governamentais de políticas
públicas de juventude no Brasil. Ajudou a elaborar o
primeiro anteprojeto de “Primeiro Emprego”, que foi
apresentado na Câmara de Deputados pelo então deputado federal pela Bahia, Domingos Leonelli.
Embora jovem, escreveu, de forma brilhante,
diversos livros e artigos sobre o tema da Juventude,
como “Os Desafios para o Desenvolvimento das Políticas Públicas de Juventude no Brasil”; “O Processo
de Construção Participativa ‘Vozes Jovens’: Um Olhar
das Organizações e Movimentos de Juventude sobre o Brasil do Século XXI”, pela Biblioteca do Banco
Mundial; “Juventude Problema ou Descaso Oficial?”,
pela Unesco; “Políticas de Juventude para o Desenvolvimento”, pela Fundação João Mangabeira do PSB”.
Entre outras atividades desenvolvidas, destacou-se por chefiar a Coordenadoria de Políticas Públicas de
Juventude do Gabinete Civil do Governo do Estado do
Rio de Janeiro; foi consultor da Organização dos Estados Americanos (OEA), da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e também do Banco Mundial, sempre tratando
das Políticas Públicas de Juventude (PPJ).
Foi também coordenador geral da OBJ – Organização Brasileira de Juventude, que reúne gestores
de organizações para a juventude de todo o País, e
coordenador geral da UNIJUV – Universidade da Juventude. Mais recentemente, atuava como membro do
Conselho Nacional de Juventude e assessor especial
da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Máster em Estudos Políticos Aplicados, pela Fundação Iberoamericana de Governo e Políticas Públicas
(Madrid, Espanha), Alessandro Lufty Ponce de Leon
coordenou dezenas de cursos de formação de Gestores em Políticas Públicas de Juventude em todo o
País (OBJ, SENAI e Ministério do Trabalho e Emprego); cursos de Fortalecimento da Ação Parlamentar
para Jovens Vereadores da Região Nordeste com
participação suprapartidária (OBJ, Escola de Formação de Governantes do Ceará e Fundação Kellogs);
implantou o Portal Infojovem (www.infojovem.org.br); e
coordenou o primeiro Plano Estadual de Juventude do
Brasil no Estado de Pernambuco, durante o governo
de Eduardo Campos.
Militante do PSB, advogado formado pela Cândido Mendes, Alessandro não teve filhos, mas deixa
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órfãos – além dos familiares e amigos – todos os jovens brasileiros. Brilhante e passional, De Leon, como
era chamado, dedicou a vida ao desenvolvimento das
PPJs (Políticas Públicas de Juventude) no Brasil. Nesse momento tão difícil para todos nós, sabemos que
a melhor forma de homenagear esse companheiro é
darmos continuidade ao seu compromisso de consolidar a Política Juvenil como uma “Política de Estado”,
ajudando a construir um Brasil mais justo e solidário,
com a superação das desigualdades e dos problemas
que atingem nossos Jovens em todo o País.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
REQUERIMENTO Nº 65, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congratulações ao jovem goiano, bailarino Adhonay Soares, pelo primeiro lugar alcançado no Concurso Internacional Prix de Lausanne, na Suíça, bem como pela
sua premiação no Youth American Grand Prix (YAGP)
Nova York (EUA) e, ainda, nas edições do Festival de
Dança de Joinville, em Santa Catarina.
O feito lhe renderá um passo promissor: como
premiação, ganhou uma bolsa para estudar numa das
companhias de dança mais famosas do mundo, Royal
Ballet, em Londres, ou Stuttgart, na Alemanha.
Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 581, de
2009, do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a
prevenção à degradação ambiental causada por pneus
inservíveis e sua destinação final ambientalmente adequada, por fabricantes, reformadores e importadores.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência do Senado Federal recebeu expediente
do Senador Luiz Henrique, referente ao Requerimento nº 16, de 2013, no qual relata participação na Comitiva da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado Federal, no Haiti e em Cuba, no
período de 15 a 17 de janeiro de 2013.
O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o expediente:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Senador Ataídes Oliveira
para integrar, como titular, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
em substituição ao Senador Alvaro Dias, nos termos
do Ofício nº 31, de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 31/13-GLPSDB
Brasília, de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ataídes Oliveira, para integrar, como titular, a Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle em substituição ao senador Alvaro Dias.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) –
A Presidência designa o Senador Ataídes Oliveira para integrar, como suplente, a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, nos
termos do Ofício nº 32, de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 32/13-GLPSDB
Brasília, de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ataídes
Oliveira, para integrar, como suplente, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Senador João Costa,
como membro titular, para integrar a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
em vaga destinada ao Partido da República (PR), conforme o Ofício nº 19, de 2013, da Liderança do Bloco
União e Força no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 19/2012-BLUFOR
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos do
Art. 81, § 2º do Regimento Interno do Senado Federal,
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dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador João Costa para
integrar, como membro Titular, a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Aproveitamos a oportunidade para renovarmos a
Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB-PR-PSC-PPL.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa:
– como membros titulares, os Deputados Pedro
Novais e Genecias Noronha, em substituição,
respectivamente, aos Deputados Henrique Eduardo Alves e Marcelo Castro; e, como membros
suplentes, os Deputados Rogério Peninha Mendonça e Ronaldo Benedet, em substituição, respectivamente, aos Deputados Antônio Andrade
e Teresa Surita, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 585, de 2012, conforme o Ofício nº
68, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara
dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Raul
Henry e Fabio Reis, em substituição, respectivamente, aos Deputados Henrique Eduardo Alves e
Marcelo Castro; e, como membros suplentes, os
Deputados Pedro Chaves e Marcelo Guimarães
Filho, em substituição, respectivamente, aos Deputados Antônio Andrade e Teresa Surita, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 586, de 2012,
conforme o Ofício nº 67, de 2013, da Liderança
do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Valdir Colatto,
em substituição ao Deputado Marcelo Castro; e,
como membro suplente, o Deputado Celso Maldaner, em substituição à Deputada Teresa Surita, para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 587,
de 2012, conforme o Ofício nº 66, de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado João Magalhães, em substituição ao Deputado Marcelo
Castro; e, como membros suplentes, os Deputados Celso Maldaner e Júnior Coimbra, em
substituição, respectivamente, aos Deputados
Antônio Andrade e Teresa Surita, para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 589, de 2012, conforme
o Ofício nº 65, de 2013, da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados;
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– como membro titular, a Deputada Nilda Gondim,
em substituição ao Deputado Marcelo Castro; e,
como membros suplentes, as Deputadas Fátima
Pelaes e Marinha Raupp, em substituição, respectivamente, aos Deputados Antônio Andrade
e Teresa Surita, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 590, de 2012, conforme o Ofício nº
64, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara
dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Gabriel
Chalita e Marçal Filho, em substituição, respectivamente, aos Deputados Henrique Eduardo Alves
e Marcelo Castro; e, como membros suplentes,
os Deputados Edinho Araújo e João Arruda, em
substituição, respectivamente, aos Deputados
Antônio Andrade e Teresa Surita, para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 593, de 2012, conforme
o Ofício nº 70, de 2013, da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Leonardo Quintão e Carlos Bezerra, em substituição,
respectivamente, aos Deputados Henrique Eduardo Alves e Marcelo Castro; e, como membros
suplentes, os Deputados Fernando Jordão e
Mário Feitoza, em substituição, respectivamente,
aos Deputados Antônio Andrade e Teresa Surita, para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 594,
de 2012, conforme o Ofício nº 61, de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Alceu
Moreira e Mauro Benevides, em substituição, respectivamente, aos Deputados Eduardo Cunha e
Marcelo Castro; e, como membros suplentes, os
Deputados Leomar Quintanilha e Eduardo Cunha,
em substituição, respectivamente, aos Deputados
Antônio Andrade e Benjamin Maranhão, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 597, de 2012,
conforme os Ofícios nºs 76 e 77, de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Eduardo
Cunha, em substituição ao Deputado Danilo Forte; e, como membros suplentes, os Deputados
Manoel Júnior e Sandro Mabel para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 599, de 2012, conforme
o Ofício nº 75, de 2013, da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Eliseu Padilha, em substituição ao Deputado Marcelo
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Castro; e, como membro suplente, o Deputado Danilo Forte, em substituição ao Deputado
Antônio Andrade para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 600, de 2012, conforme o Ofício nº 74, de 2013, da Liderança do PMDB na
Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Edio Lopes,
em substituição ao Deputado Marcelo Castro;
e, como membros suplentes, os Deputados Osvaldo Reis e Marllos Sampaio, em substituição,
respectivamente, aos Deputados Antônio Andrade e Benjamin Maranhão para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme
o Ofício nº 69, de 2013, da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, as Deputadas Fátima
Pelaes e Marinha Raupp, em substituição, respectivamente, aos Deputados Eduardo Cunha
e Marcelo Castro; e, como membros suplentes,
os Deputados José Priante e Flaviano Melo, em
substituição, respectivamente, aos Deputados
Antônio Andrade e Benjamin Maranhão para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 602, de 2012,
conforme o Ofício nº 72, de 2013, da Liderança
do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Celso
Maldaner e Alceu Moreira, em substituição, respectivamente, aos Deputados Eduardo Cunha
e Marcelo Castro; e, como membro suplente, o
Deputado Carlos Bezerra, em substituição ao
Deputado Benjamin Maranhão para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 603, de 2013, conforme
o Ofício nº 71, de 2013, da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Danilo Forte,
em substituição ao Deputado Marcelo Castro; e,
como membros suplentes, os Deputados Marçal
Filho e João Magalhães, em substituição, respectivamente, aos Deputados Antônio Andrade
e Benjamin Maranhão para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 605, de 2013, conforme o Ofício
nº 62, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
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Of./GAB/I/nº 65

Of./GAB/I/nº 68
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Pedro Novaes, Genecias Noronha, Rogério Peninha
Mendonça e Ronaldo Benedet passam a integrar,
respectivamente, na qualidade de Titular e Suplente,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 585/2012, que “Dispõe sobre
a prestação de auxílio financeiro, pela União aos Estados ao DF e aos Municípios no exercício de 2012,
com o objetivo de fomentar as exportações do País.”,
em substituição aos Deputados Henrique Eduardo Alves, Marcelo Castro, Antônio Andrade e Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 67

Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
João Magalhães passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 589/2012, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda
Nacional relativo às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos Estados, DF e Municípios.”, em
substituição ao Deputado Marcelo Castro, e, os Deputados Celso Maldaner e Junior Coimbra, passam à
qualidade de Suplente, em substituição aos Deputados
Antônio Andrade e Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 64

Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Raul Henry, Fabio Reis, Pedro Chaves e Marcelo Guimarães Filho passam a integrar respectivamente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada
a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 586/2012,
que “Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União
aos entes federados ao âmbito do pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, e dá outras providências”,
em substituição aos Deputados Henrique Eduardo Alves,
Marcelo Castro, Antônio Andrade e Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 66
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Valdir Colatto e Celso Maldaner passam a integrar, respectivamente na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 587/2012, 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 10-4-2002, e amplia para
o ano de 2012 o auxílio Emergencial Financeiro de que
trata a Lei nº 10.954, de 29-9-2004”, em substituição aos
Deputados Marcelo Castro e Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
– Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.

Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Nilda Gondim passa a integrar, na qualidade de Titular,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 590/2012, que “Altera a Lei nº
10.836, de 9-1-2004, para ampliar a idade limite de
crianças e adolescentes que compõem as unidades
familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família elegíveis ao recebimento do Benefício para Superação da
Extrema Pobreza, e dá outras providências.”, em substituição ao Deputado Marcelo Castro, e as Deputadas
Fátima Pelaes e Marinha Raupp, passam à qualidade
de Suplente, em substituição aos Deputados Antônio
Andrade e Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 70
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Gabriel Chalita, Marçal Filho, Edinho Araújo e João
Arruda passam a integrar, respectivamente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº
593/2012, que “Altera a Lei nº 12.513, de 26-10-2011,
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – PRONATEC, para ampliar o rol
de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estu-
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dante; e dá outras providências.”, em substituição aos
Deputados Henrique Eduardo Alves, Marcelo Castro,
Antônio Andrade e Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Deputado Eduardo Cunha Líder do PMDB.
Of./GAB/nº 61
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Leonardo Quintão, Carlos Bezerra, Fernando Jordão
e Mário Feitoza passam a integrar, respectivamente,
na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 594/2012, que “Altera a Lei nº 12.096, de
24 de novembro de 2009, quanto à autorização para
concessão de subvenção econômica em operações
de financiamento destinadas à aquisição e produção
de bens de capital e a inovação tecnológica; altera a
Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à
concessão de subvenção econômica em operações
destinadas a financiamentos a diferentes setores da
economia; altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de
2011, quanto à concessão de subvenção econômica
em financiamentos destinados a beneficiários localizados em municípios atingidos por desastres naturais; e
altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, que
autoriza a concessão de subvenção econômica às
instituições financeiras oficiais federais nas operações
de crédito para investimentos no âmbito do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia – FDA e do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste – FDNE.”, em substituição aos Deputados Henrique Eduardo Alves, Marcelo
Castro, Antônio Andrade e Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
– Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/Nº 76
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que passo a participar, na qualidade de Suplente, da Comissão Mista
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 597/2012, que “Dá nova redação ao § 5º da Lei
nº 10.101, de 19-12-2000, e dá outras providências
(imposto de renda sobre participação nos lucros)”, em
substituição ao Deputado Benjamin Maranhão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
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Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB,
Of./GAB/nº 77
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Alceu Moreira, Mauro Benevides e Leomar Quintanilha
passam a integrar, respectivamente, na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar
e dar parecer à Medida Provisória nº 597/2012, que “Dá
nova redação ao § 5º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19-122000, e dá outras providências (imposto de renda sobre
participação nos lucros)”, em substituição aos Deputados Eduardo Cunha, Marcelo Castro e Antônio Andrade.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
– Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 75
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que passo a integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória
nº 599/2012, que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao DF e aos
Municípios, com o objetivo de compensar perda de
arrecadação decorrentes de redução das alíquotas
nas operações e prestações interestaduais relativas
ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, institui o Fundo de Desenvolvimento
Regional e dá outras providências”, em substituição ao
Deputado Danilo Forte e, os Deputados Manoel Júnior
e Sandro Mabel passam à qualidade de Suplente da
aludida Comissão, em vagas existentes.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 74
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Eliseu Padilha e Danilo Forte passam a integrar,
respectivamente, na qualidade de Titular e Suplente,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 600/2012, que “Altera a Lei nº
12.409, de 20 de maio de 2011; a Medida Provisória nº
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581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais da Caixa Econômica Federal, altera
as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº 8.399,
de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº
12.096, de 24 de novembro de 2009; altera a Lei nº
12.663, de 5 de junho de 2012, e dá outras providências”, em substituição aos Deputados Marcelo Castro
e Antônio Andrade.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 69
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
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e Flaviano Melo passam a integrar, respectivamente na qualidade de titular e Suplente, a Comissão
Mista destinada a proferir e dar parecer à Medida
Provisória nº 602/2012, que “Autoriza a prorrogação
de contratos por tempo determinado no âmbito do
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Censipam e do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e dá
outras providências, em substituição aos Deputados
Eduardo Cunha, Marcelo Castro, Antônio Andrade
e Benjamin Maranhão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
– Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 71
Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Edio Lopes passa a integrar, na qualidade de Titular, a
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória nº 601/2012, 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 pagamento 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 de rede
de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da
remuneração dos serviços de arrecadação de base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado Marcelo Castro e os Deputados Osvaldo Reis e Marllos Sampaio, passam a
integrar a aludida Comissão, na qualidade de Suplente em substituição aos Deputados Antônio Andrade e
Benjamin Maranhão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 72
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Fátima Pelaes, Marinha Raupp, José Priante

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Celso Maldaner e Celso Moreira passam a integrar,
na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº
603/2013, que “Altera a Medida Provisória nº 587, de
9 de novembro de 2012, que autoriza para a safra
2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420,
de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de 2012
o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei
nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece
medidas para aquisição de milho em grãos para o
atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios de área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE”, em substituição aos Deputados Eduardo Cunha e Marcelo Castro, e o Deputado
Carlos Bezerra passa a integrar a aludida Comissão
na qualidade de Suplente, em substituição ao Deputado Benjamin Maranhão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
– Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 62
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Danilo Forte passa a integrar, na qualidade de Titular,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 605/2013, 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
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seus objetivos”, em substituição ao Deputado Marcelo
Castro e, os Deputado Marçal Filho e João Magalhães
passam a integrar a aludida Comissão na qualidade
de Suplente, em substituição aos Deputados Antônio
Andrade e Benjamin Maranhão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
– Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa:
– como membro titular, a Deputada Rose de Freitas, em substituição ao Deputado Henrique Eduardo Alves, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
590, de 2012, conforme o Ofício nº 50, de 2013,
da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro suplente, o Deputado Fernando
Jordão, em substituição ao Deputado Benjamim
Maranhão para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 600, de 2012, conforme o Ofício nº 51, de
2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos
Deputados;
– como membro titular, o Deputado Lucio Vieira
Lima, em substituição ao Deputado Eduardo
Cunha, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 600, de 2012, conforme o Ofício nº 52, de
2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos
Deputados;
– como membro titular, o Deputado Alexandre
Santos, em substituição ao Deputado Eduardo
Cunha, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 605, de 2013, conforme o Ofício nº 53, de
2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos
Deputados;
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of./GAB/I/nº 50
Brasília, 18 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Rose de Freitas passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
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parecer à Medida Provisória nº 590/2012, que “Altera
a Lei nº 10.836, de 9-1-2004, para ampliar a idade
limite de crianças e adolescentes que compõem as
unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa
Família Elegíveis ao recebimento do Benefício para
Superação da Extrema Pobreza, e dá outras providências.”, em substituição ao Deputado Henrique
Eduardo Alves.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 51
Brasília, 18 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Fernando Jordão passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 600/2012, que “Altera a
Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste
– FDCO; constitui fonte adicional de recursos para
ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto
de 2011, e nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a
Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de
2009; altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e
dá outras providências”, em substituição ao Deputado
Benjamin Maranhão.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. _ Deputado Eduardo
Cunha Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 52
Brasília, 18 de fevereiro 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 600/2012, que “Altera a Lei nº
12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº
581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal;
altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº
8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera
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a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras
providências.”, em minha substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
– Deputado Eduardo Cunha Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 53
Brasília, 18 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Alexandre Santos passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 605/2013, 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”, em minha substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa:
– como membros titulares, os Deputados Luiz
Alberto e Vicentinho, em substituição, respectivamente, aos Deputados José Guimarães e Janete Rocha Pietá, e, como membros suplentes,
os Deputados Ricardo Berzoini e Policarpo, em
substituição, respectivamente, aos Deputados
Beto Faro e Valmir Assunção, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 597, de 2012, conforme
o Ofício nº 81, de 2013, da Liderança do PT na
Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Marina
Santanna e Vander Loubet, em substituição, respectivamente, aos Deputados José Guimarães e
Janete Rocha Pietá, e, como membros suplentes, os Deputados Policarpo e Rubens Otoni, em
substituição, respectivamente, aos Deputados
Beto Faro e Valmir Assunção, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 600, de 2012, conforme
o Ofício nº 83, de 2013, da Liderança do PT na
Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Paulo
Ferreira e Rogério Carvalho, em substituição, respectivamente, aos Deputados José Guimarães e
Janete Rocha Pietá, e, como membros suplentes,
os Deputados Pedro Eugênio e Pedro Uczai, em
substituição, respectivamente, aos Deputados
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Beto Faro e Valmir Assunção, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme
o Ofício nº 84, de 2013, da Liderança do PT na
Câmara dos Deputados; e
– como membros titulares, os Deputados Iara
Bernardi e Beto Faro, em substituição, respectivamente, aos Deputados José Guimarães e Janete Rocha Pietá, e, como membros suplentes,
os Deputados Paulão e Padre Ton, em substituição, respectivamente, aos Deputados Beto Faro
e Valmir Assunção, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 602, de 2012, conforme o Ofício
nº 85, 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 81/GAB-LidPT
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares os deputados Luiz
Alberto (PT/BA) e Vicentinho (PT/SP), e como membros suplentes os deputados Ricardo Berzoini (PT/SP),
e Policarpo (PT/DF) na Comissão Mista destinada a
analisar a MP 597/12 que “dá nova redação ao § 5º do
art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000,
e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães,
Líder da Bancada na Câmara.
OF nº 83/Gab-LidPT
Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares a deputada
Marina Santanna (PT/GO) e Vander Loubet (PT/MS)
e como membros suplentes os deputados Policarpo
(PT/DF) e Rubens Otoni (PT/GO) na Comissão Mista
destinada a analisar a MP 600/12 que, “altera a Lei nº
12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº
581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal;
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altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº
8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera
a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras
providências.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 84/GAB-Lid/PT
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares os Deputados
Paulo Ferreira (PT – SP) e Rogério Carvalho (PT –SE)
e como membros suplentes os Deputados Pedro Eugênio (PT – PE) e Pedro Uczai (PT – SC) na Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 601/12 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.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT – CE, Líder da Bancada na Câmara.
OF. Nº 85/GAB-LidPT
Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares a Deputada Iara
Bernardi (PT/SP) e o Deputado Beto Faro (PT/PA) e
como membros Suplentes os Deputados Paulão (PT/AL)
e o Padre Ton (PT/RO), na Comissão Mista destinada a
analisar a MP 602/12 que, “autoriza a prorrogação de
contratos por tempo determinado no âmbito do Centro
Gestor e Operacional do Sistema de Desenvolvimento
da Educação – FNDE, e dá outras providências”.
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Atenciosamente, _ Deputado José Guimarães
_ PT/CE Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa, como membro titular, o Senador Wilder Morais em substituição ao Senador José
Agripino, para integrar as Comissões Mistas destinadas
a proferirem pareceres às Medidas Provisórias nºs 599
e 600, de 2012, conforme Ofícios s/nº de 2013, da
Liderança do Democratas no Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do
presente para indicar o Senador Wilder Moraes como
membro Titular da Comissão Mista que analisa a Medida Provisória nº599/2012.
– Senador José Agripino, Líder do Democratas
no Senado Federal.
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do
presente para indicar o Senador Wilder Moraes como
membro Titular da Comissão Mista que analisa a Medida Provisória nº600/2012. – Senador José Agripino,
Líder do Democratas no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa como membro titular o
Deputado Vitor Paulo, em substituição ao Deputado
George Hilton, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 600,
de 2012, conforme o Ofício nº 37, de 2013, da Liderança do PRB na Câmara dos Deputados;
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 37/2013 LID/PRB
Brasília, 18 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Deputado Vitor
Paulo (PRB – RJ) para membro titular da Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 600, de 28-12-2012, que “Altera a Lei nº 12.409,
de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº 581,
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de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal;
altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e
nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida
Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009;
altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá
outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado George Hilton (PRB
– MG) Líder do Partido Republicano Brasileiro – PRB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, como membro titular,
o Deputado João Maia, em substituição ao Deputado Anthony Garotinho, e, como membro suplente, o
Deputado Aelton Freitas, em substituição ao Deputado João Campos, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
601, de 2012, conforme o Ofício nº 22, 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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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 providência.”.
Respeitosamente, – Deputado Anthny Garotinho Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, como membro titular, o
Senador Eduardo Amorim, em substituição ao Senador Alfredo Nascimento, e, como membros suplentes,
os Senadores Alfredo Nascimento e João Costa, em
substituição aos Senadores Eduardo Amorim e Blairo
Maggi, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 605, de 2013,
conforme o Ofício nº 9, de 2013, da Liderança do Bloco União e Força no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF Nº 9/20-13-BLUFOR

Of. nº 22/2013-Bloco
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Assunto: Substituição de membro na Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado João Maia (PR –
RN) para membro titular em substituição ao Deputado
Anthony Garotinho (PR – RJ) e indicar o Deputado
Aelton Freitas (PR– MG), como membro suplente em
substituição na Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a 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

Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força os Senadores
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e dos
Senadores Alfredo Nascimento e João Costa, como
membros suplentes, para integrante a Comissão Mista, destinada a apreciar a Medida Provisória nº 605,
de 2012, 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”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, os seguintes Avisos do Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação das matérias:
Leitura: 19-2-2013
até 24/2 prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 11/3 prazo para apresentação de relatório;
até 18/3 prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 25/3 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
As matérias serão publicadas em avulsos e no Diário do Senado Federal de 20 de fevereiro do corrente.
Os Avisos retornam à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Sr. Senador Ciro Nogueira e a Srª Senadora
Angela Portela enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Governo da Presidenta Dilma
Rousseff tem conseguido resultados surpreendentes
em suas políticas de diminuição das desigualdades,
o que fica demonstrado no número de brasileiros que
superaram a chamada linha da pobreza, ascendendo
a camadas socioeconômicas mais elevadas.
Porém, essa vitória ainda precisa ser complementada por ações objetivas e eficientes em duas áreas de
grande importância no desenvolvimento de qualquer
nação: educação e infraestrutura.
O Brasil está prestes a sediar, muito em breve,
dois dos maiores eventos que movimentam as atenções do mundo inteiro: a Copa do Mundo, em 2014, e
as Olimpíadas, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016.
O mínimo a se esperar é que haja profissionais
qualificados em número suficiente para atender o
grande número de turistas que devem vir ao País, bem
como os participantes dessas grandes competições
esportivas. Mas também é necessário que esses profissionais se façam entender, além da língua materna,
pelo menos em língua inglesa, que é a predominante
no mundo atual.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tenho
dedicado alguns pronunciamentos à área de infraestrutura, que é um ponto muito sensível de nosso desenvolvimento. No que diz respeito aos transportes,
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as deficiências contribuem com um peso significativo
para o aumento do chamado “custo Brasil” e resultam
na perda de competitividade de nossos produtos no
exterior. A solução que se apresenta é aumentar os
recursos aplicados em infraestrutura.
Rubens Menin, analista econômico, cita em seu
blog alguns dados que podem servir de parâmetro
para nós. Países emergentes da Ásia, como a China,
o Vietnã, a Coreia do Sul e a Tailândia, têm investido
em infraestrutura algo em torno de 10% dos respectivos PIBs. E outros, como as Filipinas, a índia e o Japão também têm mantido os investimentos acima de
5% do PIB. Na América Latina, podemos mencionar
a Colômbia, o Peru, o Chile e o México como os que
se destacam no esforço de melhorar a infraestrutura..
Menin, a respeito do Brasil, declarou que estudos
do Banco Mundial apontam para a necessidade de investimentos infraestruturais não inferiores a 6% do PIB
por um período de pelo menos 15 anos. Entre 2001 e
2011, o Brasil investiu, em média, apenas 2,15% do
PIB no setor, conforme matéria publicada na revista
Exame de 19 de agosto de 2012, com título “Brasil
precisa investir R$ 100 bi ao ano em infraestrutura”.
Sabemos das limitações da nossa economia, porém a cobrança da sociedade e dos meios de comunicação por melhores condições de infraestrutura poderá
fazer com que haja maiores investimentos no setor.
Segundo informou a Agência Brasil em 11 de
dezembro de 2012, só o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) disponibilizará 59,6 bilhões de
reais para habitação, saneamento e infraestrutura em
2013. Ainda que a parte mais significativa do FGTS
se destine a moradias (47,4 bilhões), 5,2 bilhões serão utilizados em saneamento e, para a infraestrutura,
foram destinados 7 bilhões de reais. Essa é apenas a
parte do FGTS.
A Caixa Econômica Federal também é uma instituição que se tem mostrado atenta ao mercado de
investimentos em infraestrutura e saneamento: em
2012, foram mais de 26 bilhões de reais, com destaque
para o segmento de energia, ao qual foram destinados
mais de 9 bilhões.
Por oportuno, destaco aqui um trecho da matéria denominada “Desenvolvimento e infraestrutura no
Brasil”, publicada pelo Valor Econômico em 24 de outubro de 2012: “O histórico das economias emergentes bem-sucedidas mostra que os investimentos em
infraestrutura impulsionam e são instrumentos para
sustentar o crescimento econômico no médio e longo prazo. A evidência sugere que a infraestrutura e a
educação contribuem para a produtividade do trabalho
e consequentemente para o crescimento – de forma
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quase semelhante, ainda que menos que o capital físico aplicado diretamente na produção.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também
acho interessante nesta ocasião, abordar a análise que
fez para a Folha de S. Paulo, em 15 de janeiro último,
Cristiano Costa, em seu artigo “O gargalo mais apertado”. O destaque vem logo a seguir para a seguinte
afirmação: “Vai ser certamente mais difícil destravar
a educação do que a infraestrutura. Há uma série de
medidas que o Brasil tem de tomar na área o quanto
antes.”
O atual estágio da educação brasileira não condiz com a posição como uma das maiores economias
do planeta: 5ª maior economia do mundo já em 2013,
conforme previsão do Citibank.
Mas o quadro educacional é vergonhoso! O exame realizado pela Organização das Nações Unidas
(ONU), o Programa Internacional de Avaliação de
Alunos (PISA), classificou o Brasil no 53° lugar entre
65 países. Os estudantes brasileiros fizeram apenas
412 pontos em leitura. Os russos, que obtiveram a
43ª colocação, fizeram 459 pontos. E os chineses de
Xangai, que obtiveram o melhor desempenho, fizeram
556 pontos.
Certamente, tão grande diferença pode ser explicada pelo número de horas de estudo: mais de oito
horas diárias no caso dos chineses, enquanto no Brasil a carga raramente ultrapassa cinco horas diárias.
Porém há outros fatores de que não se pode
descurar. Um deles é o número de alunos em sala de
aula, pois é muito mais fácil controlar e acompanhar o
desenvolvimento de 25 alunos do que de 40.
Um outro, inquestionável, é a valorização do
professor. Nos Estados Unidos, um professor do nível
fundamental tem salário anual em tomo de 55 mil dólares, um valor que está 20% acima da renda per capita americana e corresponde a aproximadamente dois
terços da remuneração de um engenheiro. No Brasil,
o piso previsto em lei é de 1.451 reais, que significa
algo em torno de 9 mil dólares anuais. Esse valor é
20% inferior à renda per capita brasileira e corresponde a cerca de 35% do que ganha um engenheiro no
País. Entretanto, o que se sabe é que muitos Estados
e Municípios não pagam sequer esse valor.
Essas questões são colocadas com destaque no
texto de Cristiano Costa e demonstram quanto ainda
temos de avançar para ter um sistema educacional
mais eficiente.
A revista Veja publicou, em 4 de outubro de 2012,
matéria cujo título é: “Professor brasileiro é um dos
mais mal pagos do mundo”. Essa matéria escancara
um ponto crítico de nosso sistema educacional, que
são os salários dos profissionais da educação. A ma-
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téria informa que “professores brasileiros em escolas
de ensino fundamental têm um dos piores salários de
sua categoria em todo o mundo e recebem uma renda
abaixo do Produto Interno Bruto (PIB) per capita”. É o
resultado de levantamentos realizados por economistas
e agências das Nações Unidas, do Banco Mundial e da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
A matéria faz referência também a um estudo do
banco UBS realizado em 2011. Nesse estudo, consta
a informação de que economistas constataram que
um professor do ensino fundamental em São Paulo
ganha, em média, 10.600 dólares por ano e que esse
valor é equivalente a apenas 10% do que ganha um
professor desta mesma fase na Suíça, já que o salário médio dessa categoria em Zurique situa-se em
104.600 dólares anuais. Em uma lista de 73 cidades,
apenas 17 têm salários inferiores aos de São Paulo
para o magistério, tendo sido citadas Nairóbi, Mumbai,
Lima e Cairo.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
Investir em educação é, sim, uma questão estratégica. Países que se desenvolveram bastante acima
da média na segunda metade do século XX priorizaram a educação, colocando a profissão do magistério
entre as mais bem remuneradas.
Para melhorar o ensino no Brasil, há algumas
medidas que já deram ótimos resultados em outros
países e que são praticamente um consenso entre os
especialistas.
A primeira é avaliar os alunos de forma contínua
nas principais disciplinas, língua portuguesa e matemática, detectando os principais problemas em cada
série. Se os alunos não conseguem fazer os cálculos
relacionados a triângulos, é necessário repensar o
ensino dessa matéria. Não se trata de fazer avaliação
para classificar melhores ou piores escolas, mas para
melhorar o ensino.
Outra medida que pode mostrar-se eficaz é a remuneração por desempenho, isto é, premiar professores e gestores de escolas que apresentarem melhores
resultados ao longo do tempo.
Certamente, é o tipo de ação que exigirá critérios
muito bem estabelecidos e uma apuração cuidadosa
para apresentar os resultados previstos.
Quero citar; antes de encerrar essas considerações, recente reportagem da Revista Exame, que traz
o meu estado, o Piauí como um dos protagonistas. O
título da matéria é “Lição de casa benfeita” e traz a seguinte notícia: dedicadas a ensinar a ler, a escrever e
a fazer contas, escolas públicas de comunidades pobres, como o Piauí, conseguem avançar na: educação.
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A reportagem informa que o Piauí foi o estado
que mais galgou posições no ranking do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb. Subiu
seis colocações desde a criação do indicador em 2005
– saiu da 23ª posição, de uma lista de 27, para a 17ª.
A matéria apresenta, também, os resultados obtidos pela escola Bom Princípio, na área rural de Teresina. Um centro de ensino de 1º ao 5º ano, com sete
salas de aula, sem biblioteca nem refeitório. Mas que,
no ranking do Ideb, desponta como a melhor escola
do estado, dedicada aos primeiros anos do ensino,
com a nota 7,7.
O que faz a diferença é o currículo e como ele
é aplicado, o trabalho e a dedicação dos professores.
Apesar de oferecer ciências, geografia e história, as
prioridades são o português e a matemática. O que
significa: ensinar a ler, a escrever e a calcular.
O bom desempenho dessa escola merece uma
atenção especial, pois é um ótimo exemplo para o
País. E eu quero aproveitar esta oportunidade para
registrar as minhas felicitações a todos os professores de Bom Princípio pelos excelentes resultados
mencionados.
Srªs e Srs. Senadores, sem uma educação de
qualidade, não seremos capazes de formar profissionais com a competência necessária e o conhecimento tecnológico para levar o País ao pleno desenvolvimento. Temos que transformar a história do Brasil, e
eu tenho convicção de que isso se dará somente por
meio da educação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para destacar,
com muito orgulho, como mulher e como moradora de
Roraima, a posse ontem (18), em Boa Vista, na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima,
da desembargadora Tânia Maria Vasconcelos Dias.
Primeira mulher a ingressar na magistratura de
primeiro e segundo graus do nosso Estado, a juíza
Tânia Vasconcelos se destacou pela opção que fez
de trocar o conforto do gabinete e as formalidades
peculiares à magistratura, por um jeito diferente de
promover justiça.
Por meio do brilhante trabalho da Justiça Itinerante, que desenvolveu durante os 10 anos que
esteve à frente do TRE de Roraima, esta magistrada
não hesitou. Foi de carro, moto, avião ou de barco,
buscar as demandas dos cidadãos e cidadãs carentes que vivem em comunidades distantes e isoladas
de nosso Estado.
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Em 2010, por critério de ascensão na carreira jurídica, mas principalmente, pelo trabalho desenvolvido,
esta magistrada chegou ao cargo de desembargadora.
Mulher de comprovada fibra e coragem, agora, a juíza
chama para si, a responsabilidade de administrar o Judiciário roraimense, creditando aos agentes públicos
a obrigação de cuidar das pessoas.
É, Portanto, com muito orgulho que registro a
posse na presidência do judiciário de nosso Estado
desta cidadã de conduta ilibada. Uma filha da terra que
tem prestado seus serviços jurídicos, olhando para os
mais humildes.
Outro assunto que registro hoje, com orgulho, é I
Encontro Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil, que acontece, desde até quinta-feira,
no Parque da Cidade, aqui em Brasília. Neste evento,
quase três mil mulheres de todas as regiões do país,
estão a debater políticas públicas mais justas para
o campo, acesso à terra, geração de renda, autonomia financeira das camponesas, soberania alimentar,
preservação e multiplicação da biodiversidade, novas
relações de gênero, valorização do trabalho feminino
e combate à violência no campo.
Não são temas despropositados ou meras palavras de ordem. São demandas de um grupo social
que trabalha e que, por isso mesmo reclamam o reconhecimento de sua produção. Basta constatar que,
no âmbito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
(MST), a luta das mulheres camponesas tem contribuído diretamente para a produção coletiva de alimentos,
em especial, alimentos saudáveis, que estão a suprir
as necessidades do povo brasileiro.
Trata-se de uma produção que já mostrou resultados que valem destaque: tem garantido o abastecimento
de alimentos aos moradores das pequenas cidades e
gerado renda às famílias nelas assentadas. As participantes do encontro também estão a tratar de temas
de interesse da nação, em prol da construção de uma
sociedade mais justa, mais saudável e sem violência.
Sob o tema “Na Sociedade que a Gente Quer,
Basta de Violência contra a Mulher!”, as produtoras
de alimentos estão a destacar que, assim como nas
cidades, no campo os atos de violência doméstica e
de gênero são corriqueiros e assombram.
Por todos os fatos juntos, tem sentido destacar a
importância da qual se reveste este I Encontro Nacional
do Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil, que
conta o referendo de representantes dos movimentos
feministas internacionais de países como Itália, África
do Sul, República Dominicana, Honduras, Colômbia,
Venezuela, Cuba, Chile e Paraguai.
Enfim, reafirmo que as mulheres camponesas do
MMC estão a escrever uma história de luta que per-
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passa as manifestações públicas e chega à produção
agrícola de nosso país. Não é, portanto, exagero o
pleito destas mulheres pelo reconhecimento de seu
trabalho, por parte dos poderes públicos, inclusive este
Parlamento Brasileiro.
Era o que tinha de registrar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não havendo mais nada 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
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 585, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista
Relator: Deputado Vicente Cândido (PT/SP);
e Relator Revisor: Senador Gim (PTB/DF),
favorável à Medida Provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2012,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 4.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 8.12.2012)
Prazo final prorrogado: 2.4.2013
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2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.718, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador José Pimentel), que
aprova a Programação Monetária para o 4º
trimestre de 2012.
3
REQUERIMENTO Nº 18, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 18, de 2013, da Senadora Ana Amélia e
outros Senhores Senadores, solicitando, nos
termos do art. 74, inciso I, do Regimento Interno, a criação de Comissão Temporária Interna, composta por seis membros titulares e
igual número de suplentes, para, no prazo de
60 dias, realizar levantamento da legislação
pertinente à prevenção e combate a incêndios
no Brasil, e elaborar proposta concreta, eficaz
e de alcance nacional das normas técnicas
necessárias, tendo como referência rigorosos
padrões internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 4 minutos.)
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