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PARECER
Parecer nº 538, de 2013 (da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre a Sugestão nº 11, de 2011, originária do Projeto Senado Jovem Brasileiro, nº 5, de 2011, que
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para tornar obrigatório o ensino de língua
estrangeira a parir da primeira série do nível fundamental. Senador Humberto Costa..........................
Parecer nº 539, de 2013 (da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre
a Sugestão nº 16, de 2011, originária do Projeto
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Jovem Senador, nº 10, de 2011, que altera a Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial,
institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
para dispor sobre a concessão de bolsa de qualificação profissional ao beneficiário do Programa
Bolsa Família. Senador Magno Malta.....................
Parecer nº 540, de 2013 (de Plenário), sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2013 – Complementar, que altera a Lei Complementar nº 62, de
28 de dezembro de 1989, a Lei nº 1.572, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a
Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União), para dispor sobre os critérios de rateio do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal (FPE); e revoga
dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1996. Senador Walter Pinheiro...............................
Parecer nº 541, de 2013 (de Plenário), sobre as Emendas nº1, nº 2, nº 3 e nº 4 – oferecidas
ao PLS nº 240, de 2013 –Complementar. Senador
Walter Pinheiro.......................................................
Parecer nº 542, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final ao Projeto de Lei do
Senado nº 240, de 2013 – Complementar. Senador
Flexa Ribeiro...........................................................
Parecer nº 543, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final ao Projeto de Lei do
Senado nº 268, de 2002 (nº 7.703, de 2006, na
Câmara dos Deputados). Senador Flexa Ribeiro...
Parecer nº 544, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Mensagem nº 28, de 2013, de iniciativa da Presidência da
República, que submete à consideração do Senado
Federal o nome de Cláudio Mascarenhas Brandão
para exercer o cardo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga reservada a juízes de
carreira da magistratura trabalhista, decorrente da
aposentadoria do ministro Horácio Raymundo de
Senna Pires. Senador Inácio Arruda......................
Parecer nº 545, de 2013, (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional) que submete à apreciação do Senado Federal a indicação
de DENIS FONTES DE SOUZA PINTO, ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de embaixador do Brasil junto ao Estado
da Cidade do Vaticano e, cumulativamente, junto à
Ordem Soberana e Militar de Malta. Senador José
Agripino...................................................................
Parecer nº 546, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Requerimento nº 458, de 2013, que solicita autorização para participar na qualidade de membro da
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Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, por ocasião de convite formulado pela Confederação Nacional de Indústria, do
42º Torneio Internacional de Formação Profissional,
que será realizado em Leipzig, na Alemanha, de 2
a 7 de julho de 2013. Senador Luiz Henrique.........
Parecer nº 547, de 2013 (da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o Requerimento nº 556, de 2013, que solicita autorização
para participar, na qualidade de representante da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, do 42º Torneio Internacional
de formação Profissional, realizado em Leipzig, na
Alemanha, de 2 a 7 de julho de 2013. Senador Luiz
Henrique.................................................................
Parecer nº 548, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Requerimento nº 587, de 2013, que solicita licença
dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias 02 e 07 de julho de 2013, para participar,
na qualidade de membro da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
do 42º Torneio Internacional de Formação Profissional (42st Worldskills Competition), realizdo em
Leipzig, Alemanha. Comunica sua ausência do País
no referido período. Senador Eduardo Suplicy.......
Parecer nº 549, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Requerimento nº 588, de 2013, que solicita licença
dos trabalhos da Casa para participar, na qualidade
de membro da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, do 42º Torneio Internacional de Formação Profissional (42st
Worldskills Competition), realizado em Leipzig, Alemanha, no período compreendido entre os dias 02
e 07 de julho de 2013. Comunica sua ausência do
País no período de 1º a 08 de julho de 2013. Senador Eduardo Suplicy............................................
Parecer nº 550, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 2013 (nº
561/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre as cidades
de Paraíso, Brasil e San Pedro, Argentina, assinado
em Bueno Aires, em 31 de janeiro de 2011. Senador
Luiz Henrique..........................................................
Parecer nº 551, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 342, de 2012, que altera a Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, para dispor sobre as infor-
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mações do cartão de identificação do usuário do
Sistema Único de Saúde. Senador Romero Jucá..
Parecer nº 552, de 2013 (da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2013 (nº
60/1999), na origem), que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação
de violência sexual. Senadora Ana Rita.................
Parecer nº 553, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2013 (nº 60/1999), na origem), que
dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral
de pessoas em situação de violência sexual. Senadora Angela Portela............................................
Parecer nº 554, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 10, de 2013, que confere ao
Município de Itabaiana, no Estado de Sergipe, o
título de “Capital Nacional do Caminhão”. Senador
Antonio Carlos Valadares......................................
Parecer nº 555, de 2013 (da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, que
altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
Lei Orgânica da Assistência social, para estabelecer a idade mínima de sessenta anos para fins de
recebimento do benefício de prestação continuada.
Senador Paulo Paim...............................................
Parecer nº 556, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 279, de 2012, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência
social, para estabelecer a idade mínima de sessenta anos para fins de recebimento do benefício
de prestação continuada. Senadora Ana Amélia....
Parecer nº 557, de 2013 (da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2012, que altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para limitar
a quantidade de açúcar, de gordura saturada, de
gordura trans, de sódio e de outros nutrientes, nas
bebidas e nos alimentos destinados às crianças e
aos adolescentes. Senadora Angela Portela..........
Parecer nº 558, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 335, de 2012, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, para limitar a quantidade de açúcar,
de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e
de outros nutrientes, nas bebidas e nos alimentos
destinados às crianças e aos adolescentes. Senador Eduardo Amorim..............................................
Parecer nº 559, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 530, de 2007, que altera o art. 5º da Lei
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para condicionar
a amortização de débito junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies),
pelo estudante financiado, à tributação pelo imposto
de renda das pessoas físicas. Senador Armando
Monteiro..................................................................
Parecer nº 560, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 530, de 2007, que altera o art.
5º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para
condicionar a amortização de débito junto ao Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(Fies), pelo estudante financiado, à tributação pelo
imposto de renda das pessoas físicas. Senador Cyro
Miranda...................................................................
Parecer nº 434, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 577, de 2012 (nº 596/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação Cultural
Socorrense para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Socorro, Estado de São
Paulo. Senador Alfredo Nascimento.......................
Parecer nº 561, de 2013 (da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2008, que
insere parágrafo 3º no art. 79, da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor
sobre a avaliação na educação indígena. Senadora
Fátima Cleide..........................................................
Parecer nº 562, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 186, de 2008, que insere parágrafo
3º no art. 79, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a avaliação
na educação indígena. Senador Valdir Raupp........
Parecer nº 563, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 39,
de 2013 (nº 208/2013, na origem), de iniciativa da
presidente da República, que propõe ao Senado
Federal sejam autorizados Contratos de Reestruturação de Dívida a serem firmados entre a República Federativa do Brasil e a República do Congo no
valor equivalente a US$ 352.676.103,62 (trezentos
e cinquenta e dois milhões, seiscentos e setenta e
seis mil, centro e três dólares dos Estados Unidos
da América e sessenta e dois centavos), para o
reescalonamento da dívida oficial congolesa para
com o Brasil. Senador Ricardo Ferraço..................
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Parecer nº 564, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), sobre a Mensagem
nº 45, de 2913, (nº 245/11 de junho de 2013, na origem), de Iniciativa da Presidência da República, que
propõe nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII da
Constituição Federal, seja autorizado à contratação
de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado do
Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de até US$ 66.500.000,00
(sessenta e seis milhões e quinhentos mil dólares
dos Estados Unidos da América), destinada ao financiamento do “Programa de Desenvolvimento
Urbano de Polos Regionais (Programas Cidades
do Ceará II). Senador Antonio Carlos Valadares....
Parecer nº 565, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 46,
de 2013, (nº 246/2013, na origem), de Iniciativa
da Presidência da República Federativa do Brasil,
entre o Estado do Acre e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
72.000.000,00 (setenta e dois milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal, destinada a financiar o “Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre – PDSA – Fase II. Senador
José Pimentel.........................................................
Parecer nº 566, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Mensagem nº 49, de 2013 (nº 244/2013, na origem),
que submete à consideração do Senado Federal, o
nome de Paulo Dias de Moura Ribeiro, para compor
o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de ministro,
na vaga decorrente da aposentadoria do ministro
Massami Uyeda. Senador Cícero Lucena..............
Parecer nº 567, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o ofício
“S” nº 23, de 2013 (nº 603/2013, na origem), da
Procuradoria-Geral da República, que submete
à apreciação do Senado Federal a indicação de
Gilberto Valente Martins, promotor de justiça, integrante do Ministério Público do Estado do Pará,
para a composição do Conselho Nacional de Justiça. Senador Flexa Ribeiro.....................................
Parecer nº 568, de 2013 (da Comissão Diretora), que dá redação final do Projeto de Resolução
nº 40, de 2013. Senador Jorge Viana.....................
Parecer nº 569, de 2013 (da Comissão Diretora), que apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nº 41, de 2013. Senador Jorge Viana...
PODER JUDICIÁRIO
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Considerações a respeito da ampliação das
estruturas do Poder Judiciário no sentido de propi-
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ciar à população mais carente, maior aproximação
das instituições que garantem seus direitos. Senador Walter Pinheiro.................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Pedro Taques..........................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Ana Amélia.............................................................
Defesa da ampliação das estruturas do Poder
Judiciário com criação de instituições representativas em nível regional. Senadora Ana Amélia.........
Registro da carta redigida por Sua Excelência
para se justificar frente às supostas acusações de
preconceito de gênero, oriundas da manifestação
de Sua Excelência frente à decisão de desembargadoras do Acre numa das operações da Polícia
Federal. Senador Anibal Diniz................................
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sabilidade seja dos municípios, estados e da União.
Senador Acir Gurgacz............................................
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Considerações a respeito do marco regulatório da mineração, com destaque às contribuições
deste para a dinamização da economia e para melhor aproveitamento dos recursos destinados às
pesquisas na área. Senador Acir Gurgacz.............
POLÍTICA SOCIAL
Considerações a respeito dos efeitos positivos
do programa Minha Casa Melhor para a movimentação da economia, geração de empregos, dentre
outros. Senadora Ana Rita......................................
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

POLÍTICA INDIGENISTA
Registro de reunião realizada em Campo
Grande entre lideranças indígenas e lideranças
de produtores rurais, a fim de promover um entendimento sobre as demarcações de terra. Senador
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POLÍTICA DE TRANSPORTES
Registro da nota de repúdio lançada pelo
Conselho Nacional de Engenharia do Estado do
Ceará (CREA-CE) em razão da suspensão do tráfego ferroviário da Linha Sul do Estado do Ceará,
publicada pelo jornal O Povo, edição de 18 de junho
de 2013. Senador Inácio Arruda.............................
Considerações a respeito do Projeto de Lei
nº 310, de 2009, que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e
Metropolitano de Passageiros - Reitup, condicionado à implantação do bilhete único temporal ou
rede integrada de transportes. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Considerações a respeito dos possíveis
benefícios decorrentes da transformação da rodovia RO – 387 em rodovia federal. Senador Acir
Gurgacz..................................................................
Considerações a respeito do Projeto de Lei
nº 310, de 2009, com ênfase para a contrapartida
a ser oferecida pelo estado, pelo município, e pela
concessionária. Senador Eduardo Suplicy.............
Manifestações contrárias à gratuidade no sistema público de transporte com defesa de projeto
que institua o vale-transporte público cuja respon-

Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de
2013 (nº 580/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para
evitar a dupla tributação de salários, ordenados e
outras remunerações auferidas por membro de tripulação de aeronave operada em tráfego internacional, assinado em Brasília, em 2 de setembro de
2010........................................................................
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Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2013
(nº 6.826/2010, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras
providências............................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2013 (nº
4.280/2008, na Casa de origem), que dispõe sobre
o exercício a atividade e remuneração do permissionário lotérico e dá outras providências..............
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nº 235, de 2013,
que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre o ensino de língua estrangeira na educação básica. Senadora Ana
Rita.........................................................................
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Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2013,
que estabelece a obrigatoriedade de criação de
registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ para a gestão da verba indenizatória
destinada ao exercício do mandato parlamentar. ..
Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2013,
que altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
que regula o Programa do Seguro-Desemprego,
o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), para dispor sobre a concessão
de bolsa de qualificação profissional ao beneficiário
do Programa Bolsa Família. Senadora Ana Rita....
Projeto de Lei do Senado nº 237, de 2013,
que define crime conexo, para fins de disposto no
art. 1º § 1º, da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de
1979. Senador Randolfe Rodrigues........................
Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2013, que
altera a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998,
para excluir os valores destinados ao pagamento
de benefícios do regime próprio de previdência que
trata o art. 40 da Constituição Federal a base de
cálculo das contribuições para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/Pasep das pessoas jurídicas
de direito público interno. Senador Luiz Henrique
da Silveira...............................................................
Projeto de Lei do Senado nº 239, de 2013,
que altera o Código de Defesa do consumidor para
estabelecer que não incidirão juros de mora ou
quaisquer penalidades na hipótese de depósito judicial dos valores controvertidos. Senador Alfredo
Nascimento.............................................................
Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2013
(complementar), que altera a Lei Complementar nº
62, de 28 de dezembro de 1989, a Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional),
e a Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), para dispor
sobre os critérios de rateio do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal (FPE); e revoga
dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966. Senador José Pimentel.................................
Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2013,
que institui a Política de Atenção Integral à Saúde
do Homem. Senadora Angela Portela....................
Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, que
altera o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 7.418,
de 16 de dezembro de 1985, a fim de desonerar o
trabalhador de qualquer participação no custo do
vale-transporte. Senador Fernando Collor..............
Projeto de Lei do Senado nº 243, de 2013,
que acrescenta os §§ 7º e 8º ao art. 180 do Código
Penal para estabelecer responsabilidade penal de
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pessoas jurídicas por receptação. Senador Blairo
Maggi......................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2013,
que acrescenta o § 7º ao art. 116 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, para determinar a obrigatoriedade da divulgação, nos convênios celebrados
pela União, da origem dos recursos empregados
na aquisição de bens imóveis, equipamentos e veículos. Senador Blairo Maggi..................................
Projeto de Lei do Senado nº 177, de 2013
(Complementar), que dispõe sobre a concessão da
aposentaria especial ao segurado do regime geral
de previdência social que exerça as atividades de
transportes, de qualquer natureza, em motocicletas.
Senador Vicentinho Alves.......................................
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2013,
que modifica a Consolidação das Leis do Trabalho – aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para regulamentar a contribuição
para custeio de negociação coletiva, destinada ao
financiamento das entidades sindicais. Senador
Blairo Maggi............................................................
Projeto de Lei do Senado nº 246, de 2013, que
altera o art. 57 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro
de 2006, para dispor sobre direitos dos Auxiliares
Locais do Serviço Exterior Brasileiro. Senador José
Sarney.....................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2013,
que denomina “Viaduto Frei Galvão” o viaduto situado no km 58 da BR-116, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo. Senador Antonio
Carlos Rodrigues....................................................
Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013,
que institui o Programa Passe Livre Estudantil, de
âmbito nacional. Senador Renan Calheiros...........
Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2013,
que altera o art. 19 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para incluir o princípio da não
concentração regional para a aprovação dos projetos apreciados pelo Ministério da Cultura. Senador
Randolfe Rodrigues...............................................
Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2013,
que acrescenta o art. 24-A a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, para impor ao poder público o dever
de coletar informações biométricas e de material
genético dos pais e parentes das crianças desaparecidas ou em situação de risco, e das crianças
e adolescentes em processo de adoção ou em situação de risco, cujas famílias não sejam conhecidas, reunindo-as em um banco de dados nacional
de perfis genéticos e biométricos. Senador Ciro
Nogueira.................................................................
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Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2013,
que incentiva a aquaponia, pelo uso integrado e
sustentável dos recursos hídricos na aquicultura e
agricultura. Senador Benedito de Lira....................
Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2013, que
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, para determinar que os padrões de qualidade
ambiental sejam estabelecidos em conformidade
com a avaliação do ciclo de vida do produto; e as
Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública, e nº 12.462, de 4 de agosto de 2011,
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Ata da 98ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 18 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Callheiros e Flexa Ribeiro, da Srª Vanessa Grazziotin,
e do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e
encerra-se às 22 horas e 49 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, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 633, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao senhor Ministro da Ciência e Tecnologia,
as seguintes informações acerca dos investimentos
do governo brasileiro na área de pesquisa e produção
de conhecimento, principalmente nos institutos de pesquisa da Amazônia:
1.Qual é o plano de ação deste Ministério para
suprir a falta de pesquisadores a curto e médio
prazo nos institutos de pesquisa brasileiro da
região norte do país?
2. Qual a previsão para realização de concurso
público para área de pesquisa?
3. Quantos são os pesquisadores dos institutos
de pesquisa da região norte do país que poderão
se aposentar nos próximos 10 anos?
4. Qual é a porcentagem desses pesquisadores
que poderão se aposentar em relação ao total
existente nos institutos da região Norte?
5. Quais são os institutos de pesquisa da região
norte do país presentes em cada estado componente? Qual o número de servidores em cada
um deles? Quantos são os pesquisadores em
cada um deles?
Justificação
A busca pelo conhecimento é um dos princípios
basilares para o desenvolvimento de qualquer nação
hoje existente, sendo as grandes nações, chamadas de
desenvolvidas, reconhecidas e admiradas, por outros
países, pela produção intelectual nos mais diversos
ramos da ciência, contribuindo, por conseguinte, para
a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Tal fato torna-se ainda mais contundente quando
visto que as potências mundiais que mais se destacam
na pesquisa e desenvolvimento de novos conhecimentos são Estados Unidos, em diversas áreas da ciência,
como por exemplo, militar e tecnológica; Índia, na área
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das ciências exatas, como engenharia; China, na área
industrial, Coréia do Sul com o seu reconhecido sistema educacional que se transformou nos últimos 50
anos, dentre outros.
Cabe aqui ressaltar que os estudos e pesquisas
nos mais diversos ramos da ciência são capazes de
gerar novas tecnologias, melhorias urbanas e rurais,
preservação e conservação de recursos naturais, ou
seja, em todos os âmbitos da vida em sociedade, o que
em conjunto a esses fatores gera mais renda, emprego
e riqueza para a população em geral.
Fica claro então que os investimentos em educação, pesquisa e produção de novos conhecimentos
são necessários e primordiais para assegurar ao Brasil
incalculáveis ganhos sociais, políticos e econômicos.
Importante mencionar uma realidade ainda mais
preocupante que se verificou recentemente na área de
produção de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos referente à Amazônia, onde em um
levantamento realizado pela Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica (OTCA) ficou constatado que
70% dos estudos realizados sobre a Amazônia estão
concentrados nos Estados Unidos e Europa.
Fato ainda mais grave, é que dentre os 30% restantes dos estudos sobre a Amazônia realizados no
Brasil, somente 3% deles tem como origem instituições
de pesquisa localizadas na região Amazônica.
Sendo assim, diante dessa realidade preocupante sobre o desenvolvimento de pesquisas e estudos
sobre a Amazônia, maior bem natural existente no
mundo e considerado hoje crucial para a manutenção
de diversos ecossistemas no globo terrestre, torna-se crucial que o Brasil apresente índices maiores
de investimentos nessa área, a fim de gerar riqueza,
renda e conhecimento que possa beneficiar a população deste país.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 634, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao senhor Ministro da Defesa, as seguintes
informações acerca dos investimentos no reforço na
segurança das fronteiras onde se destinará recursos
para instalações de câmeras, mais escâneres aos estados fronteiriços:
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1. Todos os 11 estados brasileiros que fazem
fronteira com outros países receberão parcela
desses investimentos anunciados no reforço da
segurança? Em caso afirmativo, qual o montante
destinado a cada estado?
2. Em caso negativo, qual o critério escolhido
para escolha dos estados que receberão esse
investimento e qual o montante que cada um
receberá?
3. Qual o valor de cada escâner que será repassado aos estados brasileiros? Todos os estados
receberão um escâner ao menos?
4. Em caso negativo, qual o critério para escolha
dos estados que receberão um escâner?
5. Qual o planejamento para investimentos na
segurança de fronteiras até 2014? Qual o montante a ser investido?
6. Qual o valor que será destinado especificamente ao estado do Amazonas? E qual o valor
será repassado aos outros estados da região
norte do país?
Justificação
A constante vigilância e fiscalização da entrada
e saída de bens, mercadorias, veículos, embarcações
e pessoas além de ser um dever do Estado brasileiro,
deve ser também uma preocupação constante, visando
sempre melhorar e intensificar esse controle, a fim de
coibir que inúmeras ilicitudes, desde o contrabando e
descaminho até tráfico ilícito de entorpecentes e tráfico humano internacional sejam cometidos sem que as
autoridades tomem as decidas providências.
Diante desses fatos, é salutar a iniciativa do governo brasileiro que visando também os grandes eventos
internacionais que serão realizados em breve neste
país, mas que também visa deixar um grande legado para a população, teve a iniciativa de investir em
equipamentos modernos e capazes de garantir maior
segurança nas divisas do Brasil com os outros países
da América do Sul.
Tais investimentos foram recentemente anunciados no montante de R$ 30 milhões de reais para que
os estados possam investir em câmeras de vigilância
das fronteiras, bem como o repasse de escâneres para
todos os estados componentes da federação.
No entanto, sabe-se que somente este investimento não será capaz de assegurar o monitoramento
total das fronteiras brasileiras, tendo em vista o enorme e vasto território nacional que faz divisa com os
outros países e que atinge 11 estados brasileiros, que
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vão desde o estado do Amapá, passando por Amazonas Mato Grosso e chegam até o Rio Grande do Sul.
Desta forma, faz-se necessário então priorizar
alguns estados, neste primeiro momento para receber
maiores investimentos, principalmente aqueles que já
foram mapeados e identificados como porta de entrada
para o cometimento dos mais diversos ilícitos, principalmente, tráfico de entorpecentes, bem como aqueles
outros que servem como corredor para exportar essa
droga para outros países.
Para tanto, deve sempre haver um critério lógico para a distribuição destes investimentos, a fim de
garantir maiores verbas para estados que reconhecidamente enfrentam grandes influxos de entrada e saída de mercadorias, produtos, legais e ilegais, além é
claro de pessoas, veículos, embarcações e aeronaves.
E nesta questão, é importante ressaltar a importância do estado do Amazonas dentro de sua posição
estratégica para a defesa das fronteiras muito em razão
da extensão de suas divisas com outros países como
Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru.
Por isso, o estado do Amazonas é merecedor de
investimentos massivos na área de segurança pública concernente as áreas de fronteira, a fim de coibir
práticas criminosas que se intensificaram nas últimas
décadas.
Portanto, a segurança pública é um tema muito
importante para o Brasil, principalmente, nas áreas de
fronteira, a fim de assegurar a soberania deste país,
controlando e fiscalizando o que passa por suas divisas.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 635, 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 Associação Comercial
do Amazonas – ACA, que está comemorando 142 anos
de fundação, bem como seja encaminhado o referido
voto ao Senhor Presidente Ismael Bicharra Filho, no
seguinte endereço: R. Guilherme Moreira, 281 – Centro, Manaus/AM, CEP: 69005-300.
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Justificação
Na esteira do desenvolvimento econômico propiciado pela abertura dos portos do Amazonas às
nações amigas, foi criada em 18 de junho de 1871, a
Associação Comercial do Amazonas, com o objetivo
principal de “promover por todos os meios ao seu alcance, o desenvolvimento das classes empresariais,
a sustentação e defesa de seus legítimos direitos e
interesses”, (Art. 1º do Estatuto de 1871), o que tem
exercitado no correr de sua existência.
Fizeram parte da primeira diretoria José Coelho
de Miranda Leão, político, comerciante e militar ilustre, celebrado na história como vencedor dos cabanos
e como primeiro presidente desta Entidade; Antônio
Augusto Alves foi o Secretário e José Joaquim Pinto
de França, o Tesoureiro; completavam a primeira diretoria; Manoel José Gomes de Lima e Emílio Moreira,
que com seus irmãos José e Guilherme Moreira, Presidente da Entidade de 1877 a 1880, mereceram dos
pósteros nomes nas ruas da cidade.
A primeira Sede, que se tem notícia, situava-se na
esquina da Rua das Flores com a Rua Quintino Bocaiúva, em 14 de dezembro de 1891 era criada na própria
sede da Associação Comercial a Junta Comercial do
Amazonas, cujo primeiro presidente foi José Ferreira
Freitas Pedroza.
Em janeiro de 1899 a Associação instala na
própria sede o telégrafo ligando-a ao mundo inteiro.
Foram últimos presidentes no século, Armindo R. da
Fonseca, Caetano Monteiro da Silva e José Cláudio
de Mesquita.
A Biblioteca Cosme Ferreira Filho, criada em
1902, durante a gestão do Presidente Hannibal Porto, os associados da ACA – Associação Comercial do
Amazonas instalaram a Biblioteca da ACA, que posteriormente, sob a presidência de Jorge Alberto Souto
Loureiro, recebeu o nome do escritor, Deputado Federal e incentivador da lavoura do Guaraná em Maués:
Cosme Ferreira Filho. A Biblioteca é especializada
em temas amazônicos, atendendo às necessidades
informacionais de quem busca a história econômica
de nossa região.
Possui ainda, obras gerais, como: religião; filosofia;
sociologia; economia; administração, Leis e Decretos;
dispõe também de recortes de jornais, revistas entre
outros. Seu acervo reúne 6.301 títulos e documentos
antigos da história do Amazonas, por conter em seu
acervo riquezas históricas, a Biblioteca Cosme Ferreira
Filho, atende desde o público escolar até aos pesqui-
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sadores de vários níveis, apenas em caráter de consulta local, sendo desta forma vedado o empréstimo
de sua coleção.
Os desafios da globalização da economia e do
mercado conduzem à busca de novos caminhos que
exigem a coesão das forças do empresariado em ações
coordenadas e direcionadas a um objetivo comum. A
expansão do comércio internacional é uma das metas a serem trabalhadas com grandes perspectivas
de sucesso. O aproveitamento dos recursos biogenéticos e o turismo em todos os segmentos são fontes a
serem fartamente exploradas. A ACA mantém-se fiel
aos objetivos de sua criação em 1871, e enfrenta os
desafios do século XXI expandindo seus horizontes,
modernizando sua estrutura, redesenhando a paisagem empresarial do Amazonas.
Parabéns ACA pelas referências à luta da entidade
frente aos interesses da classe comercial do Amazonas.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 636, 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 Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM, em
nome da Diretora-Presidenta Maria Olivia Simão, bem
como seja encaminhado o referido voto no endereço:
Travessa do Dera, s/n – Flores – CEP: 69058-793 –
Manaus/AM.
Justificação
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM, vinculada para efeito
de supervisão, à Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia, é uma fundação de direito público, com
autonomia administrativa e financeira, com sede e
foro na Capital do Estado e jurisdição em todo o território do Amazonas.
AFAPEAM tem como finalidade o amparo à pesquisa científica básica e aplicada e ao desenvolvimento
tecnológico e experimental, no Estado do Amazonas,
nas áreas de Ciências Agrárias; Ciências Humanas
e Sociais; Ciências Exatas e da Terra; Engenharias;
Ciências da Saúde; Ciências Biológicas; Linguísticas,
Letras e Artes, com o objetivo de aumentar o estoque
dos conhecimentos científicos e tecnológicos, assim
como sua aplicação no interesse do desenvolvimento
econômico e social do Estado.
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Compete à FAPEAM custear ou financiar, total ou
parcialmente, projetos de pesquisa científica e tecnológica de pesquisadores individuais ou de instituições de
direito público ou privado considerados relevantes para
o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e
social do Estado; participar de iniciativas e programas
voltados para a capacitação de recursos humanos das
instituições que atuam nas áreas de ciência e tecnologia, extensiva às instituições de ensino e pesquisa
com sede ou unidade com atuação permanente no
Estado, com a concessão de bolsas de estudos e auxílios à pesquisa e de apoio tecnológico que se realizem no país e no exterior; promover intercâmbio de
pesquisadores nacionais e estrangeiros, por meio da
concessão ou complementação de bolsas de estudo
ou de pesquisas, no país ou no exterior, diligenciando
no sentido de que o intercâmbio seja voltado à capacitação e ao desenvolvimento científico e tecnológico
do estado; promover e participar de iniciativas e de
programas voltados para o desenvolvimento científico
e tecnológico do estado, incluindo-se aqueles que visem à transferência dos resultados de pesquisa para o
setor produtivo; fiscalizar a aplicação dos auxílios que
conceder; executar outras ações e atividades voltadas
ao cumprimento de seus objetivos, entre outros.
Parabéns por esses dez anos de trajetória, parabéns pela construção dessa nova realidade regional
na perspectiva do desenvolvimento!!.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 637, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos ao Senhor Sérgio
Luiz Bessa Luz Neto, eleito novo Presidente da Fiocruz, bem como seja encaminhado o referido voto no
endereço: Agencia By Salignac: Fiocruz:Rua Teresina,
476 – Adrianópolis – Manaus/AM.
Justificação
No dia último dia 12 de Junho foi empossado o
Dr. Sérgio Luiz Bessa, formado em Ciências Biológicas, fez mestrado na UFRRJ e doutorado na Fiocruz
no IOC na Biologia Parasitária.
Desde janeiro de 1987, Sérgio faz parte da equipe da Fiocruz, primeiro passando como estagiário por
todas as possíveis e imaginárias modalidades de bolsas existentes até definitivamente passar no concurso
público para Fiocruz em Manaus de 1998.
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Sérgio é pesquisador titular, porém já passou por
cargos de gestão na unidade como a vice-direção e coordenação da área de pesquisa biológica que era chamada Biodiversidade em Saúde. Sua área de atuação
é em pesquisas com vetores de doenças na Amazônia.
O momento é de renovação e de reafirmação do
projeto institucional da Fiocruz, comprometida com a
superação dos desafios sociais que oferecem entrave
ao desenvolvimento do país.
Parabéns Dr. Sérgio por aceitar esse desafio,
sei que ao assumir esse compromisso é aceitar o
desafio de construir uma existência menos confortável, porém ilimitada e infinitamente mais significativa
e gratificante.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 638, DE 2013
Requeremos nos termos dos artigos 218 e 221
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do camarada Dyneas
Aguiar, bem como seja encaminhada o referido Voto
aos seus familiares e amigos em nome de seu filho
Dilair Aguiar, no endereço: Rua Rego Freitas, 192,
República – São Paulo/SP – CEP: 01220-010.
Justificação
A militância comunista do PCdoB está de luto,
morreu no dia 13 de Junho de 2013, aos 81 anos, o
comunista e eterno militante Dynéas Aguiar, Dynéas
estava internado numa unidade de terapia intensiva,
onde travou uma batalha pela vida, mas infelizmente
não resistiu. O corpo foi velado na Câmara Municipal
de São Paulo.
Dynéas Aguiar é paulista e era atual diretor do
comitê valinhense do PCdoB. Entrou no Partido Comunista do Brasil em 1950. Ele atuou no movimento
estudantil secundarista chegando a presidir a União
Nacional de Estudantes Secundarista (UBES). Combateu as idéias reformistas após o 20º Congresso do
PCUS e participou da reorganização do PC do Brasil,
participando de seu Comitê Central em 1962.
Fez o curso na China em 1966. Foi receptor de
apoios internacionais aos comunistas brasileiros em
Buenos Aires, nos anos 70. Foi Secretário de Organização do PCdoB (1978-1992) e Vice-Prefeito de Campos do Jordão – SP (2001-2009).
Dynéas foi quem começou a briga pelas meias-tarifas, lutou pelos direitos de meia-passagem de
ônibus, meia-entrada em atividades culturais como
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teatro, cinema, estádios. Infelizmente naquele período,
ele não conseguiu concretizar esses objetivos, mas é
importante lembrar que se hoje temos essa conquista, foi porque tivemos guerreiros para lutar por eles, e
Dyneas é o ponto inicial dessa batalha.
Dynéas era um dos últimos remanescentes daquela plêiade de bravos camaradas que, em 1962, de
maneira ousada, se colocaram na tarefa de reorganizar
o Partido Comunista do Brasil. Ousadia que garantiu
sua continuidade na trilha da revolução. Uma geração
que atravessou décadas, a maior parte do tempo na
clandestinidade, enfrentou prisões, torturas e mortes,
e soube fazer triunfar a liberdade e a democracia com
a qual hoje a Nação se fortalece e na qual os trabalhadores elevam sua capacidade de união e luta.
As bandeiras vermelhas das grandes causas socialistas inclinam-se em honra à memória deste digno
e heroico combatente!
Neste momento de perda e dor, transmitimos nossos sentimentos a seus familiares, camaradas e amigos!.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM – Senador
Inácio Arruda, PCdoB/CE.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 639, DE 2013
(Requerimento nº 20, de 2013 – CCT)
Tendo em vista o convite formulado pela Confederação Nacional da Indústria, que se refere ao
42º Torneio Internacional de Formação Profissional
(42st Worldskills Competition), a realizar-se em Leipzig, Alemanha, requeiro, na qualidade de membro
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal – RISF, licença dos trabalhos da
Casa no período compreendido entre os dias 2 a 7
de julho do corrente ano, para desempenhar a mencionada missão.
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Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, RISF,
que estarei ausente do país no mesmo período.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senador Zezé Perrella, PDT/MG.
Carta Circular nº 38/2013-Pres.
Brasília, 4 de abril de 2013
Assunto: Convite para o 42º WorldSkills, em Leipzig
Prezado Senhor,
Tenho o prazer de convidar Vossa Excelência para
participar do 42º Torneio Internacional de Formação Profissional (42st WorldSkills Competition), que será realizado em Leipzig, na Alemanha, de 2 a 7 de julho de 2013.
Esse é o mais tradicional e o maior evento de
formação profissional em que competem jovens dos
países mais industrializados do mundo. Como nas
edições anteriores, realizadas a cada dois anos, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
será o principal representante do Brasil, tendo mantido um excelente desempenho, desde a sua primeira
participação em 1983, colocando-se sempre entre os
10 primeiros lugares nas últimas 9 edições do evento.
No certame anterior, realizado em Londres, em
2011, o Brasil conquistou o 2º lugar, superado apenas
pela Coreia do Sul e à frente de países como Estados
Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, Suíça, entre
outros. A competição foi disputada por 51 países e 944
estudantes de cursos técnicos profissionalizantes. A equipe brasileira competiu em 25 ocupações e os alunos do
SENAI conquistaram seis medalhas de ouro, três de prata, duas de bronze e mais dez certificados de excelência.
São resultados que demonstram a excelência e
a atualidade tecnológica do ensino do SENAI e que
merecem o prestígio da presença de Vossa Excelência no torneio de Leipzig. Os alunos do SENAI que
representarão o Brasil foram selecionados a partir da
Olimpíada do Conhecimento, grande evento promovido bianualmente pela própria entidade, realizado em
São Paulo, no ano passado.
Assim, reitero a importância da participação de
Vossa Excelência na delegação organizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que contará
também com dirigentes do Sistema Indústria, parlamentares, autoridades e empresários.
Atenciosamente, – Robson Braga de Andrade,
Presidente da CNI.
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(Texto sem revisão.)
O SR. PRESIDENTE (Zezé Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Declaro aberta a 17ª Reunião da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª
Legislatura, que se realiza nesta data, 18 de junho de
2013. Submeto à apreciação do Plenário a dispensa
da leitura e aprovação da Ata da reunião anterior.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A Ata está aprovada e será publicada no Diário do
Senado Federal juntamente com as notas taquigráficas.
....................................................................................
Agora é um requerimento de 2013, da CCT:
Tendo em vista o convite formulado pela Confederação Nacional da Indústria, que se refere ao 42º
Torneio Internacional de Formação Profissional, a realizar-se em Leipzig, Alemanha, requeiro, na qualidade
de membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado, licença dos trabalhos da Casa no
período compreendido entre 2 a 7 de julho do corrente
ano, para desempenhar a mencionada missão.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do
RISF, que estarei ausente do país no mesmo período.
Em discussão o requerimento.
Se ninguém quer discutir, eu vou poder viajar.
Está aprovado.
(Iniciada às 9 horas e 33 minutos, a reunião é
encerrada às 10 horas e 2 minutos.)
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Iniciando os nossos trabalhos, eu
convido o Deputado Paulo Paim, ou melhor, o Senador
Paulo Paim – faz tempo que foi Deputado, não é, Senador Rodrigo Rollemberg? –, um Senador já reeleito
com a votação da população rio-grandense; um Senador que orgulha não só o Rio Grande do Sul, mas
todo o País; um Senador que não só apoia a luta dos
aposentados e das aposentadas do Brasil, mas de
todos os trabalhadores e de todo o povo e que, aliás,
ontem fez uma bela manifestação aqui da tribuna acerca dessas manifestações públicas que acontecem no
Brasil inteiro, e que nós temos que aplaudir.
Nós não podemos é concordar com a atitude de
uma pequena minoria, como o povo brasileiro assistiu
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ontem por vários canais de televisão, que ultrapassa
os limites da democracia, do respeito, da convivência.
Mas as manifestações são justas, e é importante que a
população brasileira esteja mobilizada para reivindicar
aquilo que é direito seu.
Com a palavra, o Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Vanessa Grazziotin, é uma satisfação falar novamente
deste tema de que já falei ontem, falei na quarta, falei
na quinta. E V. Exa me fez um brilhante aparte.
Sra Presidenta, há muito tempo, não víamos neste
País manifestações como essas que estão ocorrendo.
Quero dizer que eu entendo que é legítimo. Faz parte
da democracia, e eu diria que é necessário.
O mais interessante nisso tudo é que essa movimentação tomou forma no seio da juventude.
Nós aqui reclamávamos tanto que a juventude estava parada, como se anestesiada, e aí está a juventude
fazendo o seu protesto. Sim, essa mesma juventude,
esses mesmos jovens que ainda há pouco eram acusados de terem perdido a capacidade da indignação.
Sra Presidenta, a história tem seu curso. A história derrubou muros, derruba muros; segue rumos que
muitas vezes não estavam traçados por ninguém. É
isso o que está acontecendo aqui no Brasil.
Ela dá voltas, sufoca os gritos e os gemidos daqueles que ousaram um dia falar, com a voz do coração,
que esta terra ainda tem dono e, assim, reconstrói-se
a história. E eu me lembro de Sepé Tiaraju.
Srª Presidenta, isto que está ocorrendo nada mais
é do que a explosão dos tambores que outrora ecoavam exigindo o fim da Ditadura, exigindo Diretas Já, a
geração de empregos e melhores salários.
Enfim, essa é a história da humanidade no Brasil
e no mundo. Por isso, não vamos, como alguns estão
fazendo, pregar o Apocalipse.
Até pode haver quem discorde do ponto de vista dos manifestantes. Isso também é legítimo e é democrático.
A Constituição cidadã de 1988, de cuja construção eu tive a honra de participar, garante o direto de
livre pensamento, expressão e manifestação.
Por isso, Srª Presidenta, eu sei que V. Exª concorda. Portanto, não me venham com a ideia de criminalizar os movimentos sociais. E digo mais: muito
menos de confundir – e V. Exª foi feliz aqui, Senadora
– a truculência de alguns, o vandalismo de alguns com
a grandeza das manifestações, que são, na verdade,
lideradas pela ampla maioria, aliás, tática de querer
criminalizar a atuação de alguns com a marcha, a caminhada, a passeata de São Paulo de mais de cem
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mil, usando termos para confundir a população. Ninguém vai aceitar isso.
Deixem, deixem a nossa juventude mostrar ao
País com que cores ela quer pintar a aquarela brasileira!
O movimento busca a redução do preço das
passagens, melhores condições dos transportes coletivos, a famosa mobilidade. Almejam também, com
suas bandeiras de luta, mais investimentos em saúde
– isso é ruim? Claro que não! –; mais investimentos
em educação – é ruim? É bom! –; mais emprego – é
ruim? Não, é bom! –; mais segurança. Claro que é bom!
Há algo errado nisso? Claro que não.
Do mesmo modo, Srª Presidenta, eu poderia aqui
dizer que o Governo tem a legitimidade de demonstrar
comparativamente, com números e pesquisas, que o
nosso País avançou muito nos últimos dez anos, doze
anos, mas tem consciência de que muita coisa ainda
precisa ser feita. Fizemos muito, mas há muito por fazer, e assim é a democracia.
Queria muito – ah como eu gostaria! – que este
movimento se alastrasse abraçando outros movimentos.
Gostaria que ele fosse espelho, não a mostrar
novos caminhos, mas a semear e a colher, como a
história nos ensina a consciência da indignação.
Queria ver milhões de brasileiros rufando tambores nas ruas e nos campos, nas cidades, nos bairros
em alto e bom som para serem ouvidos por aqueles
que detêm o poder.
Queria ver, sim, o nosso povo bradando – claro que gostaria, e estaria mentindo se dissesse que
não; e não venho à tribuna para mentir – pelo fim do
fator previdenciário, que confisca a metade do salário
do trabalhar depois de trinta, trinta e cinco anos de
contribuição.
Queria ver, sim, o povo bradando pelo reajuste
real para os aposentados e pensionistas, pelo fim do
voto secreto no Parlamento.
Queria ver o encontro de gerações. Queria ver os
jovens que vi ontem, de “cara limpa” junto com os “cabeças brancas”, mas com cicatrizes no peito e na alma.
Srª Presidenta, no ano de 2006, eu escrevi um
livro de memórias, com o título de O Rufar dos Tambores. Ali eu conto um pouco da nossa caminhada na
vida política do nosso País, e passamos exatamente
por momentos como este.
Em todos os momentos decisivos do Brasil – Campanha da Anistia, Fim da Ditadura, Diretas Já, entre
outros – a participação da sociedade, dos movimentos sociais, dos jovens, foram decisivos. Só se alcança
algo de bom, algo que mude a vida das pessoas, que
transforme o País, com a participação das pessoas,
no dia a dia, exigindo seus direitos.
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Srª Presidenta, durante toda a minha vida, eu fui
embalado pelo som das ruas, dos portões das fábricas, dos colégios, dos campos, das paradas de ônibus, das vilas; pelo som também das florestas; pela
voz do povo a tocar seus tambores a exigir um país
melhor para todos.
Presidenta Vanessa Grazziotin, cheguei a pensar,
muitas vezes, se não estava perdendo a condição de
entender o presente, mas, agora, tenho certeza que
não: o presente está aqui, aqui às portas do Congresso,
nas Capitais ou mesmo lá, em Novo Hamburgo, uma
cidade onde, embora não esteja ligada à Capital do
Estado, ontem estavam 20 mil pessoas protestando.
Srª Presidenta, dou-me o direito, mediante essa
história, de aqui fazer algumas reflexões: será que os
governantes e os partidos políticos não se afastaram
dos movimentos sociais? Infelizmente, infelizmente,
acredito que sim. Parece-me que pecamos por construir uma estrada de mão única, e não adianta dizer:
“não, recebi os movimentos”. Receber os movimentos
e não atender o mínimo da pauta não representa nada.
Não há como negar, Srª Presidenta, que, infelizmente,
neste País, se desconhece a realidade do estudante, a
situação dos aposentados e dos pensionistas ou não
se quer reconhecer.
Srª Presidenta, ainda esta semana, um jovem
me disse a seguinte frase: “O meu pai, Paim, deu a
sua vida pelo País, trabalhou de sol a sol, e o que ele
ganhou? Qual o seu reconhecimento?” E ele dizia:
“Estou no movimento, sim, fazendo por mim e por ele”.
E acrescento algumas palavras do poeta que
disse: “Meu velho, meu querido velho, agora já caminha lento, como perdoando o vento, mas eu sou o teu
sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo”.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidenta, também temos que ter clareza de que, queiram ou não, algumas ações foram feitas pelo Governo
Federal: as taxas de energia foram reduzidas, principalmente para os empresários. Qual foi a contrapartida? Não aconteceu. Houve desoneração da folha de
pagamento. Ocorreu contrapartida? Não! Os tributos
da cesta básica foram reduzidos, e o resultado: os
preços dos alimentos subiram. Houve subsídio para
o transporte urbano, e o preço das passagens subiu.
O plano de saúde dos aposentados subiu, e os seus
vencimentos continuam pífios.
Srª Presidenta, essas minhas reflexões vão na
linha de dizer “fizemos muito, mas temos muito ainda
por fazer.”
Essa...
(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... movimentação, essa mobilização... E, aí, eu termino, Srª
Presidenta. (Fora do microfone.)
Essa mobilização, que envolveu em torno de 300
mil pessoas, foi a maior manifestação que eu vi neste
País num único dia. E nós sabemos que vai continuar.
Não vai parar por aí. Por isso, fica aqui o meu pedido,
fica aqui, de forma respeitosa e carinhosa, a todos que
estão nessa mobilização e aos outros que vão entrar:
digam sempre não à provocação, não à violência.
E aqui vai meu apelo aos palácios de Brasília, aos
palácios dos Estados, aos palácios dos Municípios: por
favor, por favor, ouçam a voz do povo nas ruas. Esse
movimento é um grito de alerta; é um grito em defesa
da democracia; é um grito em defesa da justiça.
É isso, Srª Presidenta.
Agradeço a tolerância de V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª não tem que agradecer. O seu
pronunciamento contribui muito com o Parlamento e,
sobretudo, com a sociedade brasileira, Senador Paim.
Cumprimento V. Exª.
Passo a palavra, agora, para falar pela Liderança
do PDT, ao Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, a nossa Presidenta Dilma realizou,
hoje, a apresentação do novo marco regulatório da mineração, também já enviado ao Congresso Nacional,
como projeto de lei, para que possamos apreciá-lo.
Antes mesmo de discutirmos em detalhes esse
novo marco, sabemos que ele traz algumas respostas
às reivindicações do setor de mineração e tem como
objetivos acelerar a liberação de novas concessões para
mineração, regular a atividade mineradora, otimizar a
exploração das lavras e contribuir para o crescimento
da economia brasileira.
Uma das novas medidas desse marco tem como
objetivo diminuir ou, quem sabe, eliminar os casos em
que empresas pedem concessões de pesquisas, mas
não dão seguimento às pesquisas, segurando as áreas por anos, sem desenvolver nenhuma atividade nas
áreas requeridas, utilizando-as apenas como moeda
de troca.
Essa medida irá dinamizar a economia, pois as
empresas, agora, serão obrigadas a explorar as jazidas com prazo definido para o início dos trabalhos de
lavra, sob pena de caracterização de abandono formal
das jazidas, e, assim, vão perder o direito de ficar segurando uma área, sem objetivo nenhum a não ser o
de negociar para que, de uma maneira especulativa,
possam esses empresários ganhar algum dinheiro, o
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que não é o que defendemos. Nós defendemos que
as mineradoras possam ter acesso a essas jazidas,
possam explorá-las num prazo de tempo curto e que
deem uma resposta positiva ao governo, trazendo desenvolvimento e atraindo investimentos para o setor.
Esse novo marco regulatório é aguardado com
entusiasmo pelas grandes empresas que operam no
Brasil, bem como pelas pequenas e médias empresas
que esperam um ambiente legal para o desenvolvimento das suas atividades. Portanto, é importante
garantirmos a possibilidade de as pequenas e médias empresas atuarem nesse mercado, a fim de que
a riqueza do subsolo brasileiro esteja ao alcance do
povo, dos empreendedores e de quem tem o objetivo de movimentar a economia de forma legal, com
o pagamento de impostos e a geração de emprego
e renda aqui no Brasil, melhorando a qualidade de
vida dos brasileiros.
O Estado de Rondônia possui grandes reservas
minerais que não são exploradas legalmente, exatamente pela falta de um marco legal que regulamente
melhor a atividade. Desse modo, esperamos que problemas antigos em Rondônia possam ser superados.
Outro assunto que trago para o debate, Srª Presidenta, é o alerta que a sociedade brasileira deu sobre
a necessidade de mais investimentos em mobilidade
urbana, educação, saúde, infraestrutura e segurança
pública. Este alerta estamos fazendo também há muito tempo, e agora ficou bem claro que a mobilização
dos jovens e da população brasileira, que tomaram as
ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de
Porto Velho, e até da minha cidade de Ji-Paraná, é reflexo da insatisfação da população com o mau uso do
dinheiro público, com a pesada carga tributária, com
a corrupção e com a má qualidade de um conjunto de
serviços públicos, como o atendimento na saúde pública, a qualidade da educação, o salário dos professores, as condições das salas de aula, a infraestrutura
urbana de nossas cidades, de nossas rodovias, portos
e aeroportos.
Precisamos ter atenção para a inversão de prioridades que estamos vivendo com os investimentos
astronômicos nos estádios para a Copa do Mundo,
enquanto lutamos por 30% do valor investido, por
exemplo, no Estádio Nacional, aqui em Brasília, para
recuperar as rodovias federais do Estado de Rondônia, para as escolas, as creches e os hospitais do meu
Estado, Rondônia.
Essas estruturas para a Copa do Mundo de 2014
e para as Olimpíadas de 2016 são importantes para o
País e serão um importante legado para o povo brasileiro;
no entanto, o povo tem outras prioridades que deveriam
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ter sido atendidas antes dos investimentos feitos para
a construção dos estádios. E o que estamos vendo é o
inverso: os estádios ficaram prontos e as obras de mobilidade urbana e infraestrutura estão muito atrasadas.
Só em Rondônia, todas as rodovias federais estão
em péssimas condições e com as obras de restauração
atrasadas. Essa é a situação das BRs 364, 425, 429 e
da nossa BR-319. Uma obra importante de mobilidade
é a travessia urbana de Porto Velho...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
a capital do Estado, que está em obras desde 2009 e
até agora não foi concluída.
Tivemos, ontem, uma reunião com o Prefeito
Mauro Nazif, em Porto Velho, com vereadores, como
o Vereador Cabo Anjo, do PDT, em que debatemos o
problema; e, hoje, pela manhã, estivemos também com
o Governador Confúcio Moura e com o General Fraxe, dialogando no sentido de acharmos uma solução
rápida para resolvermos, em definitivo, as travessias
urbanas da nossa capital, Porto Velho, já há muito em
obras, sem que, até agora, tenha havido uma conclusão. Vamos acompanhar pari passu esse assunto para
que o mesmo tratamento dado a Ji-Paraná possa ser
dado à nossa capital, Porto Velho.
É inegável que o Brasil avançou nos últimos dez
anos, mas o desenvolvimento vem ocorrendo de forma
desigual e a carga tributária vem afundando a capacidade de compra da população.
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – A
Presidenta Dilma (Fora do microfone.) está atenta a
essa situação e, por isso, vem buscando aplicar medidas para desonerar a economia do País, reduzindo
o custo de vida, bem como tem ampliado programas
sociais e de distribuição de renda. Infelizmente, essas
ações não chegam com a velocidade e a intensidade
necessária.
Eu venho defendendo aqui, há anos, a urgência
de uma reforma tributária ampla, e as manifestações
que estão tomando conta das ruas em todo o Brasil
provam que tal medida é de extrema urgência.
Venho apresentando projetos de lei e propostas
de emenda à Constituição voltadas exatamente a essa
necessidade. Todas essas medidas podem esbarrar
na crítica de que a redução da receita pode afetar a
capacidade de gestão do governo. Eu discordo dessas posições. A redução da carga tributária serve de
estímulo direto à economia, à produção e ao emprego.
Cito, aqui, o exemplo da MP nº 609, de 2013...
(Soa a campainha.)
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
que trata da desoneração da cesta básica. O governo
fez a sua parte, mas é preciso que essa desoneração
chegue à prateleira do supermercado e não fique apenas no papel. O empresariado e o comércio em geral
têm de fazer também a sua parte. A população quer
sentir no bolso a redução de custos, de forma duradoura e não apenas por um ano, bem como a melhoria
dos serviços básicos e da infraestrutura do nosso País.
Hoje, também comemoramos, em Rondônia, o
Dia do Evangélico, um dia especial, que foi criado em
nosso Estado e em diversos Estados brasileiros para
celebramos a comunhão do povo cristão, que segue
os ensinamentos e os mandamentos de Cristo. Esses
ensinamentos e mandamentos estão detalhados nos
Evangelhos da Bíblia, escritos pelos primeiros discípulos de Cristo.
Portanto, todo cristão que...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
que obedece e segue esses mandamentos é considerado um evangélico, um verdadeiro discípulo de Cristo.
Portanto, quero me unir a todos os evangélicos de
Rondônia neste dia em que celebramos a comunhão
através da fé em Cristo Jesus.
Sabemos e concordamos que os evangélicos
externam a fé cristã nas diversas áreas de ações sociais, com diversos serviços gratuitos para a população,
nos cultos, na propagação da Palavra do Senhor, nos
eventos musicais e na mobilização dos evangélicos
em defesa da vida e da família tradicional.
Essas ações estão sendo realizadas hoje, durante todo o dia, em praticamente todas as 52 cidades do
Estado de Rondônia.
Manifesto, aqui, o meu apoio e apreço, pois seguem os mandamentos de Cristo, que nos disse: “Ide,
fazei discípulos em todas as nações”.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Portanto, a Palavra de Cristo, os ensinamentos cristãos
precisam ser difundidos, como estamos realizando
hoje, no Dia do Evangélico, e como têm feito nossos
líderes espirituais e as pessoas de boa vontade das
igrejas cristãs.
Portanto, meus cumprimentos a todos os evangélicos do nosso Estado de Rondônia.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado pela sua atenção com o meu
tempo, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Imagina!
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Agradecemos a participação de V. Exª.
Convido, imediatamente, para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, não
posso deixar de voltar a comentar as manifestações
populares que tomaram conta do Brasil durante o dia
e a noite de ontem. Esse, sem dúvida, é o fato político mais relevante dos últimos anos e que merece de
todos nós uma profunda reflexão.
Importante registrar, Senador Paulo Paim e Senador Eduardo Suplicy, que há algumas coisas em
comum nas manifestações que ocorreram nas diversas cidades brasileiras. Em primeiro lugar, uma crítica contundente à política e aos políticos, e nós não
podemos deixar de reconhecer isso e de refletir sobre
isso, sob pena de não aproveitarmos o momento rico
da história nacional para crescermos, para evoluirmos.
Por outro lado, temos, também, uma crítica acentuada aos serviços públicos, à péssima qualidade dos
serviços públicos oferecidos nas grandes cidades brasileiras, especialmente na área de mobilidade urbana,
na área de saúde, na área de educação e na área de
segurança pública.
É importante reconhecer – e eu tenho feito isto
desta tribuna do Senado – o quanto o Brasil avançou
na nossa democracia, e é importante resgatar isso
porque foi através da luta de jovens, há 30 anos, que
nós conquistamos a democracia, derrotamos a ditadura, fizemos uma Constituição que garantiu a liberdade
de expressão, a liberdade de organização partidária,
e avançamos.
Acontece, Srªs e Srs. Senadores, que, no meu
entendimento, nós estamos diante de um novo ciclo.
As conquistas referentes à democracia, que são reconhecidas e tomadas como patrimônio do povo brasileiro, já são insuficientes diante das novas demandas
da população brasileira.
Nesses 30 anos, a população brasileira passou
a ser, majoritariamente, urbana, teve acesso a novas
tecnologias, nós conseguimos, através de políticas
sociais, reduzir a pobreza, mas apenas reduzir a pobreza, pois ainda há pobreza no País... Ainda existem
diferenças sociais gritantes entre classes sociais, entre
regiões do País. Se conseguirmos avançar do ponto
de vista do emprego, do ponto de vista de programas
sociais, nós não avançamos ou avançamos muito
pouco naquilo que é fundamental para o dia a dia das
populações urbanas brasileiras: o acesso a uma educação de qualidade, o acesso à mobilidade urbana de

Quarta-feira 19

13

37975

qualidade, para que as pessoas percam pouco tempo
da sua casa para o trabalho e do seu trabalho para
sua casa, o acesso aos serviços públicos de saúde,
que vêm se deteriorando no País nos últimos anos, e
também uma segurança pública de qualidade.
Os jovens que protestaram em todo o País – e a
grande maioria dos manifestantes era de jovens, especialmente aqui, em Brasília –, hoje, são os maiores
protagonistas e as maiores vítimas da violência no
nosso País. E o brado de indignação ouvido pelas ruas
é o brado de que, ao lado de gastos que vêm sendo
considerados gastos vultosos, gastos estrondosos,
especialmente em algumas capitais, como em Brasília, com a Copa, não há uma contrapartida adequada
nos investimentos dos serviços públicos de qualidade,
como saúde, como educação, como segurança pública
e como transporte.
Mas é preciso perceber também e reconhecer
que nós vivemos uma crise no sistema representativo no Brasil, em que os partidos políticos são muito
parecidos e grande parte da população brasileira já
não se sente mais representada por esses partidos
políticos. Isso é fato.
Ontem, houve dificuldade quando o conjunto
de Senadores tentou buscar uma interlocução com
o movimento, porque não havia lideranças definidas,
lideranças identificadas, o que é um aspecto positivo.
Na verdade, cada cidadão passou a ser um sujeito.
Houve utilização em massa das redes sociais para a
mobilização desses jovens em todo o Brasil, que vieram para se manifestar, para se manifestar contra a
PEC nº 37, para se manifestar contra a degradação
dos serviços públicos, para se manifestar contra o aumento das tarifas de ônibus, no caso de São Paulo e
do Rio de Janeiro, para se manifestar contra o estado
de coisas e contra a forma política com que se estão
abordando esses temas.
É importante reconhecer que, quando se decidiu
trazer a Copa ao Brasil – e eu, Senador Paulo Paim,
quero registrar que eu defendi a vinda da Copa como
um instrumento importante para transformar o Brasil
num grande destino turístico –, vendeu-se para a população brasileira que grande parte dos investimentos
seriam privados e que nós teríamos grandes ganhos
no legado da Copa do Mundo, ganhos em mobilidade
urbana, ganhos em infraestrutura turística, ganhos em
qualificação profissional. No entanto, o que, efetivamente, nós estamos vendo é que essas coisas não estão
ocorrendo, que não há uma contrapartida adequada
para os investimentos em estádios.
Na nossa cidade, por exemplo, Brasília, praticamente, o que vamos ter com esta Copa do Mundo é
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um estádio, um estádio suntuoso, um estádio bonito,
mas um estádio, quando as condições de saúde, de
educação, de segurança e de mobilidade urbana, na
avaliação da população do Distrito Federal, como tive
oportunidade de dizer ontem, aqui, desta tribuna, pioraram. Essa é a visão dessa população.
Também houve uma inabilidade muito grande
do Governador, completamente diferente do que se
observou hoje nas manifestações da Presidenta da
República, que considerou absolutamente legítimas
as manifestações. Ela disse que o Brasil acordou com
a democracia mais forte, enquanto o Governador Agnelo afirmava que esses manifestantes eram pagos.
A resposta estava aí, ontem, na frente do Congresso
Nacional: dezenas de milhares de jovens, nossos filhos,
nossos amigos, filhos dos nossos amigos, dos nossos
conhecidos, uma nova geração que veio protestar, de
forma pacífica, em sua grande maioria, exigindo a melhoria das condições de vida nas cidades, a melhoria
da qualidade da política em todo o Brasil.
Eu quero, aqui, abrir parêntesis para elogiar a
atuação da Polícia Legislativa do Senado Federal e
para elogiar a atuação da Secretaria de Segurança
Pública e da Polícia Militar do Distrito Federal, que
não aceitaram provocações ao longo do dia de ontem,
mantiveram a tranquilidade, o que nos permitiu ter, depois de muita tensão, o encerramento da manifestação
sem nenhum confronto.
Importante registrar: a esmagadora maioria das
pessoas que vieram para a frente do Congresso Nacional o fizeram para se manifestar de forma pacífica,
apenas um grupo mais exaltado procurou confrontar a
polícia e entrar no Senado Federal. Nós ficamos aqui
até quase 11 horas da noite – eu, o Senador Paulo
Paim, o Senador Eduardo Suplicy e o Senador Inácio
Arruda – acompanhando de perto, junto com a Polícia
Legislativa, os acontecimentos no Senado Federal.
Ouço o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Rodrigo Rollemberg, sei que a Senadora Vanessa
Grazziotin vai ser tolerante, mas não tem como o Plenário do Senado deixar de debater um tema como
este. Como muitos disseram, foi um dia histórico que
vai marcar a vida dessa juventude e também a de todos nós. Comungo com V. Exª no entendimento de
cumprimentar a Polícia do Senado e a Polícia Militar
de Brasília, que, diante daqueles meninos mais exaltados, jogando água, fazendo ofensas, não reagiu em
nenhum momento. Ela se manteve fria, na busca do
equilíbrio, o que foi fundamental para evitar, inclusive,
a possibilidade até mesmo da invasão dos corredores
do Senado Federal. V. Exª tem toda razão. Nós quatro,
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o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Suplicy,
o Senador Inácio Arruda e eu, fomos até a frente do
Congresso...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ..., conversamos com um ou outro líder e eles disseram que não
havia diálogo com esse ou aquele líder, porque não
havia um líder personalizado, já que era um movimento
de massa e que a pauta nós já conhecíamos. Isto que
V. Exª está dizendo eu já disse, o Senador Inácio Arruda já disse, o Suplicy já disse, a Senadora Vanessa
Grazziotin, que está presidindo a sessão, já disse: é
saúde, educação, segurança, é mobilidade, é transporte
de qualidade, enfim, é qualidade de vida. É isso o que
a população pede. Por isto a nossa posição. Nós todos
que estamos neste plenário fomos sujeitos da história
no passado, no combate à ditadura, na busca da democracia e de melhor qualidade de vida para o nosso
povo. Assim, não poderia ser outra a nossa posição
senão a de apoio ao movimento, mas dizendo não à
violência. Violência em hipótese nenhuma.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senador Paulo Paim, o Ministro Gilberto Gil foi
muito feliz quando disse que o povo sabe o que quer,
mas que, também, muitas vezes, quer o que não sabe.
Mas o povo também sabe o que não quer. A população que veio às ruas não quer retrocessos na política
brasileira.
Não é à toa que, em vários lugares do Brasil,
viam-se cartazes contra a aprovação da PEC nº 37. A
população não quer reduzir os poderes de investigação
do Ministério Público, porque sabe que isso é importante para combater a corrupção, especialmente para
combater a corrupção de “colarinho branco”.
A população não quer o cerceamento à liberdade
de organização partidária, especialmente quando esse
cerceamento da liberdade de organização partidária
é para prejudicar determinado grupo político, em detrimento de outros grupos que estão…
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Rollemberg?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Fora do microfone.) – Permito, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Apenas para também manifestar meu testemunho e apoio
ao pronunciamento de V. Exª, como fez o Senador
Paulo Paim, e reforçar essa recomendação a todos os
manifestantes. É uma coisa muito bonita que possa a
juventude e possam as pessoas de todas as idades
estarem se manifestando em todos os lugares do País.
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É muito importante que as manifestações se caracterizem pela não violência, pela não depredação. Cada
episódio de depredação, de incêndio, de destruição de
ônibus e coisas dessa natureza acaba prejudicando
os próprios objetivos expressos por aqueles que têm
feito as manifestações.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
reitero a nossa disposição de estarmos dialogando, seja
com o Movimento Passe Livre, seja sobre as demais
reivindicações, e nos colocamos aqui à disposição dos
movimentos para com eles dialogar. Meus cumprimentos, Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Eu
iria concluir tratando do mesmo assunto que V. Exª.
É importante registrar que a maioria dos manifestantes, a grande maioria, estava se manifestando
de forma pacífica. Atos de depredação foram, inclusive, vaiados pelos manifestantes em muitas cidades
do Brasil. É importante que os próprios manifestantes
cuidem disso, para que essas manifestações fantásticas, que podem contribuir para melhorar a qualidade
da democracia no Brasil e para melhorar a qualidade
da representação política no Brasil, obriguem os políticos a refletirem sobre as mudanças que precisam
ser adotadas no fazer política no Brasil e obriguem os
partidos a se reciclarem.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – O desejo da grande maioria não pode ser maculado pela manifestação de uma minoria provocadora,
que depredou alguns lugares, que invadiu espaços
públicos, que depredou o espaço público. Com isso, é
claro, não concordamos e temos a convicção de que
a maioria da sociedade brasileira não concorda. A sociedade brasileira está solidária com a manifestação
da juventude, o que é algo alvissareiro para o nosso
País, mas, certamente, não concorda com as manifestações de violência.
Temos de estar muito atentos para saber compreender as manifestações legítimas da juventude brasileira, que mostrou seu inconformismo com o estado
de coisas em várias cidades brasileiras.
Era esse o registro que eu tinha a fazer, prezada
Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Parabéns, Senador Rollemberg, pelo
pronunciamento!

Quarta-feira 19

15

37977

Convidamos, agora, para fazer uso da palavra,
como Líder do PCdoB, meu Partido, o Senador Inácio
Arruda, que fala pelo tempo regimental.
Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero, inicialmente, congratular-me com as organizações juvenis e populares, em
manifestação pelo Brasil afora, em defesa de bandeiras muito significativas, que têm – e quero entender
assim – o objetivo de não deixar o nosso País regredir
naquilo que nós conquistamos, com o sentido de consolidação democrática e de avanços econômicos, no
sentido de modernizar o sistema público de transporte
coletivo do Brasil e de aumentar os recursos destinados à educação e à saúde pública.
Que consigamos colocar na ordem do dia as
lutas que travamos no Congresso Nacional – o Senador Paulo Paim está aqui comigo – pela redução
da jornada de trabalho – trata-se de uma emenda à
Constituição que denota uma luta já antiga dos trabalhadores brasileiros –; pelo fim do fator previdenciário,
que atinge a aposentadoria de todos os trabalhadores
brasileiros; e também pela redução da taxa de juros.
É um verdadeiro roubo! Isso é que é roubo! É roubo
grande! Não é roubo pequeno, não! Só que é um roubo
chamado de legal. Só no ano passado, foram R$219
bilhões para os banqueiros. Atenção, Brasil, juventude, trabalhadores! Foram R$219 bilhões que a banca
levou do País, o que não é pouca coisa! Repito: não
é pouca coisa! É muito dinheiro! É praticamente um
roubo oficializado, porque está baseado em regras
legais no nosso País.
Considero muito importante a mobilização popular, para que possamos aprofundar o sentido das
mudanças no nosso País, esse caminho mais avançado e mais arrojado das mudanças. Que não deixemos, não permitamos que o movimento seja instrumentalizado, com o falso discurso de antipartidário,
por setores conservadores da direita brasileira que
têm muita força na mídia monopolizada e oligopolizada no Brasil.
Temos de ter essa consciência da batalha política
que se trava em torno de bandeiras muito importantes
que a juventude brasileira tem abraçado, meu caro Senador Paulo Paim, que esteve conosco na busca de
diálogo entre nós e os manifestantes. Nós o fizemos
muito corretamente. Acho que é assim que devemos
proceder sempre, com diálogo.
Quero registrar a atitude da segurança da Casa,
que teve a tranquilidade de, em nenhum momento,
aceitar qualquer tipo de provocação, e também de
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parte majoritária dos manifestantes que estavam ali,
na tranquilidade. Apenas alguns tentavam invadir o
prédio do Congresso Nacional, mas a segurança teve
tranquilidade e paciência. Ficamos por longo tempo
no Congresso Nacional, no Senado. Estávamos atentos. Se fosse preciso dialogar e debater, estávamos
ali eu, V. Exª, o Senador Suplicy e também o Senador
Rollemberg.
Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Mais uma
vez, peço a tolerância da Senadora Vanessa.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– É claro!
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Sei que, no
espaço de breves comunicações, nenhum aparte seria
permitido, mas, neste momento, acho que é legítimo
até mesmo rompermos um dos artigos do Regimento,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ...para que
possamos, no plenário do Senado, falar sobre o que
aconteceu ontem no Brasil e que repercutiu em todo
o mundo. Nos cinco continentes, repercutiu o fato de
milhares e milhares de jovens e de outros não tão jovens estarem nas ruas. Senador Inácio Arruda, alguns
pensam que está correto, ao ver o movimento dos jovens, abandonar os aposentados, os pensionistas e
os idosos. Conversei, hoje pela manhã, com jovens do
meu Rio Grande, e muitos me disseram: “Paim, o meu
velho, lá em casa, pediu, pelo amor de Deus, que eu
fosse para as ruas. Ele não podia ir, mas eu estava na
rua, representando-o e também me lembrando dos
idosos e dos aposentados.” Esse apelo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Essa manifestação não tem idade, mas é liderada pela juventude.
Mas os pais, as mães... Nos corredores do Senado, encontrei diversos funcionários que me disseram: “Meus
filhos estavam lá, Senador. Obrigado por apoiar. Eles
estavam lá por mim, fazendo um movimento, porque a
situação nossa está insustentável.” Estou falando aqui
de aposentados e de pensionistas, porque esses que
falaram comigo falavam dos pais, dos avós. Por isso,
quero cumprimentar V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu o cumprimento.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Nós sabemos que esse movimento não terminou hoje.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– É claro!
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Ele vai continuar, e nós todos temos de abrir as portas dos Pode-
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res constituídos para atender à demanda que o povo
brasileiro está colocando na pauta.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
A minha opinião é a de que as centrais sindicais que
emitiram nota ontem convoquem a mobilização em
torno da redução da jornada, em torno do fim do fator
previdenciário e da reposição adequada do salário dos
aposentados, usando o Facebook, usando as redes
sociais. Acho que isso agora é um fator importante da
mobilização, um instrumento adicional que os manifestantes ganharam no mundo inteiro, evidentemente
também no Brasil.
Mas, Srª Presidente, ao concluir meu pronunciamento, quero registrar a estranheza de todos nós
e fazer repercutir no Senado uma nota de repúdio que
foi lançada pelo Conselho Nacional de Engenharia no
nosso Estado do Ceará em razão da suspensão do
tráfego ferroviário da Linha Sul do Estado do Ceará.
Esse trecho da Linha Sul liga o Ceará com Pernambuco, com a Paraíba, com o Rio Grande do Norte e
com parte do Piauí. Estranhamente, esse trecho foi
suspenso com a ideia de que, com a construção da
nova linha da Transnordestina, as operações teriam de
ser suspensas. Mas o dono da empresa que ganhou
esse trecho no processo de privatização da malha ferroviária da antiga RFFSA, a Rede Ferroviária Federal,
anuncia que não há carga, que não há material para
transportar. É impressionante!
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– O País cresceu, o País se desenvolveu, há mais
mercadorias sendo transportadas por tudo quanto é
canto do Brasil. Será que, somente na nova empresa,
na Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN), que é
a concessionária, não há carga? Nós precisamos de
uma explicação mais clara da CFN a respeito dessa
matéria, dessa nota do Conselho Regional de Engenharia, que precisa de uma resposta que explique melhor o que aconteceu para paralisarem as atividades
da rede ferroviária que liga o Nordeste e, no caso, o
Ceará com vários Estados do Nordeste.
Então, Sr. Presidente, quero deixar registrada nos
anais esta nota do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do Ceará.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, a Srª
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o Senador Inácio Arruda, que, com a clareza
de sempre, como militante histórico dos direitos humanos, falou sobre as manifestações que aconteceram
ontem, defendeu a liberdade de expressão, de opinião,
de manifestação, expondo firmemente contra qualquer
tipo de violência. Parabéns, Senador Inácio Arruda!
Neste momento, passo a palavra, como oradora
inscrita, à nobre Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paim; Srs. Senadores; companheiros e companheiras; vim à tribuna,
Sr. Presidente, tendo ouvido com muita atenção todos os pronunciamentos que me antecederam: o do
Senador Inácio Arruda, Líder do meu Partido; o de V.
Exa, Senador Paim; o do Senador Rodrigo Rollemberg.
Todos falaram aqui a respeito das manifestações que
vêm sendo realizadas em todo o País. Aliás, acho que,
ontem, foi grande o número de brasileiros e de brasileiras que assistiram ao vivo às manifestações, por todos
os canais de televisão, porque todos eles transmitiram
diretamente as manifestações ou mostraram flashes
em sua programação.
Veja, Sr. Presidente, que essa mobilização que
ocorre no Brasil inteiro tem sido uma das maiores mobilizações dos últimos tempos. Assistindo ontem pela
televisão ao que aconteceu em São Paulo, no Rio de
Janeiro, em Brasília, eu me lembrei da década de 80,
quando eu era estudante universitária em Manaus,
quando, ao lado dos estudantes secundaristas, organizávamos manifestações e, é óbvio, defendíamos o
fim da ditadura, a redemocratização do País. Defendíamos isso muito no início dos anos 80. Em 1979, em
1980, defendíamos a educação pública de qualidade.
E a bandeira maior da juventude no meu Estado do
Amazonas, na cidade de Manaus, era a meia passagem para os estudantes. A gente passava pelas salas
de aula, convidando-os para a mobilização. E, quando
a gente via, todos os estudantes estavam pegando os
ônibus e indo para a praça. Àquela altura, sofremos
muita repressão, mas conquistamos a meia passagem,
Sr. Presidente. Manaus foi a primeira cidade do Brasil
a conquistar a meia passagem no transporte coletivo.
O que nós temos hoje é um movimento – e os
jovens assim se autodenominam – em que não há uma
liderança única. Existem lideranças múltiplas. Como
V. Exª, o Senador Inácio e o próprio Senador Rodrigo
Rollemberg, eu tenho muita clareza da importância
desse tipo de mobilização. Ademais, defendo e apoio
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qualquer mobilização que seja ordeira e pacífica, porque não há na história da humanidade, Senador Paim,
seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, grandes transformações, grandes mudanças – e mudanças
geralmente positivas –, sem que haja a participação
massiva da população. As grandes transformações de
uma sociedade, de um país, de uma nação não vêm a
partir de ações do Parlamento, não, mas vêm a partir
de ações do movimento popular organizado. Então, é
muito importante que tais movimentos, cada vez mais,
ganhem o respeito da sociedade.
Ontem, no Rio de Janeiro, assisti a muitos manifestantes tentando fazer com que uma pequena parcela de jovens que estavam depredando o patrimônio
público parasse com aquilo. A grande maioria vai às
ruas porque quer mudança, porque quer avanço. E isso
é muito importante. Agora, a partir deste momento, é
preciso que a população brasileira, sobretudo a juventude, tenha clareza do que quer.
V. Exª e o Senador Inácio mencionaram, desde
ontem, que é preciso que estejam claras as nossas
reivindicações, o que nós queremos para o Brasil. Nós
precisamos de transporte de qualidade no Brasil? Sem
dúvida nenhuma! É preciso um transporte coletivo
acessível à juventude, aos estudantes, à população,
aos trabalhadores, às trabalhadoras? Sem dúvida nenhuma! Nós precisamos melhorar a qualidade da educação no Brasil? Sem dúvida nenhuma, Presidente!
Então, nós temos as bandeiras que a população
e a juventude têm de abraçar. Em breve, nós vamos
debater aqui a utilização e o destino dos recursos
oriundos do pré-sal, do petróleo. Seria muito bom que
a juventude brasileira abraçasse a bandeira de destinar todos os recursos do petróleo para a educação,
porque, assim, nós vamos construir uma nova nação,
uma nação mais desenvolvida, uma nação que promova efetivamente a inclusão social.
Sr. Presidente, hoje eu vim aqui a esta tribuna
para falar a respeito de uma reunião importante que
vai acontecer em meados do mês de julho, do próximo
mês, portanto, possivelmente entre o dia 17 e 18, em
Durban, na África do Sul, que é do conselho governamental do Icann.
O Icann é uma corporação, uma empresa que
cuida da organização da Internet em nível mundial. Ela
trata da designação de nomes e números na Internet.
Portanto, a empresa controla a criação dos domínios
na Internet no mundo inteiro.
No mês que vem, ela vai avaliar o pedido do Governo brasileiro, do governo do Peru e o de outros seis
países que compõem o bioma amazônico para que
retire da sua lista a solicitação feita por uma empresa
americana – a empresa privada Amazon.com – para
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que esta empresa possa ter o uso exclusivo na Internet do domínio Amazon.
Então, venho à tribuna também para falar sobre
isso, Sr. Presidente, porque, nessa reunião, que acontecerá na África do Sul, o Brasil, ao lado do Peru, da
Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, das
Guinas e do Suriname, quer que o chamado GAC, que
é o Conselho do Comitê Gestor de Governo da Icann,
aprove uma recomendação para evitar que o interesse
privado prevaleça sobre o interesse público.
Os países do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), composto por essas oito nações que eu
acabei de citar, não estão sozinhos nessa luta, Sr. Presidente, porque há também outros pedidos de outras
empresas semelhantes ao pedido da Amazon.com,
para que tenha a exclusividade do uso na Internet do
ponto Amazon.com..
Aqui, cito como exemplo outra empresa, uma
empresa norte-americana de roupa, de vestuário, que
pediu a exclusividade para o domínio .patagonia, o que
fez também com que Chile e Argentina se manifestassem imediatamente contrários àquela petição, assim
como uma rede hoteleira pediu, para usar o termo
genérico de forma exclusiva, ou seja, o sufixo .shangri la, o que feriria – essa é uma cidade localizada no
Tibet, na China – também os interesses daquele país.
Nesse momento, a Icann recebeu – essa gestora
da Internet em nível internacional – quase dois mil pedidos de novos sufixos. O que passar vai mudar drástica
e radicalmente o ambiente da Internet, uma vez que,
atualmente, Srs. Senadores, a Internet abriga pouco
mais de duas dúzias, Senador Paim, de sufixos, ou
seja, de termos após o ponto. Do que estou falando?
A palavra que vem depois do ponto. Hoje, nós temos
.gov, .leg, .org, .net, um pouco mais de duas dúzias de
termos, de sufixos na Internet. E há muitos pedidos,
entre eles, o da Amazon.
Então, creio que é muito importante que a população, não só os Parlamentos, mas que a população
dos oito países que compõem o bioma Amazônia global esteja mobilizada para barrar essa petição, esse
pleito de uma empresa privada. O caso é muito grave.
Considero-o extremamente grave.
Por exemplo, na matéria publicada pelo jornal
O Estado de S. Paulo, do dia 11 do mês de maio, o
Embaixador Benedito Fonseca Filho, que é o Embaixador responsável no Itamaraty pela questão da ciência e tecnologia, Diretor do Departamento de Ciência
e Tecnologia do Itamaraty, alertou que, ao perder o
nome de uma região para uma empresa privada, ou
seja, caso o pleito da empresa Amazon seja aprovado
pela Icann, os governos dessa região estariam impedidos de usar esse termo, por exemplo, para ações de
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defesa do meio ambiente, para ações de defesa dos
povos indígenas ou para a própria proteção ou apresentação da região. Então, é importante que sigamos
na luta contra essa pretensão.
O Governo brasileiro já teve uma reunião com
a direção da empresa norte-americana Amazon. Foi
sugerido, à altura, que a empresa mudasse a sua solicitação, Senador Mário Couto. Em vez de .amazon,
fosse colocado .amazon company, porque a empresa
tem o nome Amazon, mas liga a uma companhia, uma
vez que Amazon, em inglês, é Amazônia, e Amazônia
é um termo genérico, que representa uma região, não
só a região, mas costumes, uma população tradicional,
enfim, e abriga a maior floresta tropical do Planeta.
Então, entendemos, assim como entende o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), o órgão que
coordena as atividades da Internet em nosso País,
que é fundamental um clamor público para que esse
tema ganhe dimensões internacionais e sensibilize a
Icann, no sentido da sua tomada de decisão; que a
sua tomada de decisão seja favorável ao público, ao
caráter público da terminologia “amazon” na Internet, e
não favorável ao pleito de uma empresa em particular.
E aí, Sr. Presidente, é que eu aproveito para
chamar a atenção, Senador Suplicy, da juventude brasileira, que está promovendo essas grandiosíssimas
mobilizações, justíssimas, Brasil afora, e mobilizações
que ocorrem pela Internet. Que também elas façam
uma mobilização em defesa do uso público do termo
genérico “amazon” na Internet.
Repito, é inimaginável que uma empresa privada
norte-americana se aproprie na Internet, com exclusividade, do uso do .amazon, ou seja, do sufixo. Isso
eu considero algo inadmissível, repito, um termo que
é público ser concedido de forma privada a uma empresa privada.
Eu aqui quero lembrar, Senador Paim, que algum
tempo atrás o Japão chegou a patentear o cupuaçu,
e foi preciso que o Governo brasileiro, através do Itamaraty, ingressasse com uma ação internacional para
cancelar aquela patente.
Agora nós não estamos tratando de patente –
patente tal qual nós conhecemos, patente comercial
–, mas estamos tratando, sim, da patente da Internet,
que talvez seja mais poderosa do que uma patente
comercial, porque a partir do momento em que um
nome é destinado, o uso exclusivo de um nome, a determinada empresa, ela tem a patente daquele nome
na Internet. E a Internet é, cada dia mais, um instrumento de comunicação poderosíssimo mundo afora.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero concluir este
meu pronunciamento dizendo que, por considerar esta
uma questão extremamente grave, nós realizaremos
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na quarta-feira, amanhã, às 14h – sabemos que às
16h há o jogo do Brasil –, uma reunião no Plenário
7 da Ala Alexandre Costa, aqui, do Senado Federal.
Esperamos contar com a participação de vários Parlamentares. Virão algumas entidades, e embaixadores
estarão conosco nessa reunião.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E, na reunião, nós faremos – já está no ar,
mas formalmente – o lançamento do endereço www.
nossaamazonia.org.br.
Nesse link, repito, www.nossaamazonia.org.br,
está uma petição, que é como um voto de quem acessar. Pedimos que votem contrariamente ao pleito da
empresa privada Amazon, para que use privativamente
essa terminologia, esse sufixo no mundo da Internet.
Então, amanhã, às 14h, no Plenário 7 da Ala
Alexandre Costa, faremos o lançamento formal desse link, para que todos os brasileiros, peruanos, colombianos, bolivianos, o povo do Suriname, da Guiana, da Venezuela, enfim, dos oito países amazônicos
promovam uma grande mobilização, de tal sorte que
não prospere o pleito de uma empresa privada para o
uso exclusivo da terminologia do sufixo .amazon, no
âmbito da Internet.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Parabéns, Senadora Vanessa Grazziotin...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... que defendeu, com muita competência, a livre
manifestação da juventude brasileira, como todos os
Senadores que falaram no dia de hoje, Senador Paulo
Davim, Senador Eduardo Suplicy, Senador Inácio Arruda, Rodrigo Rollemberg. Ao mesmo tempo, defendeu
a nossa Amazônia, não querendo que a exclusividade do termo .amazon seja de uma empresa privada.
Conte com o nosso apoio.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria me inscrever pela Liderança da Minoria e saber de V. Exª qual
é a ordem de inscrição de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Inácio Arruda já falou. Como Líder, V. Exª será o próximo. Agora, é o Senador Paulo Davim, que fala como
orador inscrito. Em seguida, é o Senador Suplicy, porque
é uma comunicação inadiável, um orador inscrito e um
líder, e aí volta para a comunicação inadiável. Como a

JUNHO
DE 2013
Junho de 2013

Senadora Vanessa falou como oradora inscrita, o Senador Paulo Davim fala como comunicação inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Depois fala um orador...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Depois fala o Senador Suplicy, e, em seguida, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E, como a sessão está de debate, claro que nós
seremos tolerantes com todos os oradores inscritos,
não é, Senador Flexa? V. Exª está inscrito também e
deve ser o quinto a falar.
Senador Paulo Davim, para uma comunicação
inadiável, com a tolerância da Mesa.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, a exemplo de companheiros nossos que
estiveram na tribuna desta Casa e a ocuparam para
levar as impressões sobre a grande mobilização que
nós estamos testemunhando no Brasil, eu vejo que nós
lutamos 21 anos para gozarmos o direito de vivenciá-la.
Nós, na época, também fomos às ruas pedir essa
liberdade de expressão, vivenciar a democracia na sua
plenitude. Na época, nós desejávamos que os ouvidos
que teimavam em não querer ouvir o clamor popular
nos ouvissem. Naquela época, Sr. Presidente, nós
desejávamos muito que os governos interpretassem
o significado dos movimentos populares.
É mais ou menos o que está acontecendo no
Brasil. É um direito legítimo. Isso nada mais é do que
um bocejo da democracia de uma Nação sonolenta.
Isso nada mais é, Sr. Presidente, do que a sensação
mais plena numa democracia que começa a ser vigorosa no nosso País.
Excessos? Claro que os excessos existem. Claro!
Precisamos separar o joio do trigo. Essa mobilização
deixou a sociedade atordoada, deixou os analistas
políticos perplexos, deixou os políticos amedrontados,
porque foi algo grandioso.
Eu tenho absoluta certeza, Sr. Presidente, de que
não foram só os R$0,20 de reajuste de passagem que
levaram tantos jovens, tantos estudantes, trabalhadores e trabalhadoras a ocuparem as ruas das grandes
cidades do Brasil. Claro que não foi isso, Sr. Presidente!
Existe uma insatisfação latente nesses jovens, nesses
estudantes. E é aí, Sr. Presidente, que eu chamo a
atenção de todos nós.
Os políticos, os governantes, nós precisamos,
agora, ter a sensibilidade de médicos, para saber interpretar os sinais e sintomas dessas manifestações,
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para saber fazer uma boa anamnese do contexto que
aí se nos antepõe. Precisamos ouvir, e não reprimir.
Ora, seria um contrassenso mandar a polícia
reprimir algo genuinamente democrático. É claro que
compete às autoridades policiais e aos governantes,
em última instância, proteger o bem público. É claro.
Agora, a ação da polícia tem de ser uma ação pontual, uma ação em cima daqueles que tentam usurpar
o direito legítimo da juventude brasileira, aqueles que,
travestidos de militantes, nada mais fazem do que vandalismo e depredam propriedades públicas e privadas,
tentando tirar a legitimidade de um movimento que,
sinceramente, Sr. Presidente, pinta com cores vivas a
democracia no Brasil.
Nós precisamos interpretar essa lição. Não serão os R$0,20 das passagens. É claro que não! Esses
jovens querem muito mais. Eles querem ampliar os
seus direitos como cidadãos e como cidadãs. Esses
jovens querem uma política de mobilidade urbana que
satisfaça os seus anseios. Esses jovens querem perspectivas diferentes para as suas vidas. Esses jovens
querem mais recursos para a educação. Esses jovens
querem segurança, e esses jovens também querem
uma saúde digna.
Aí, Sr. Presidente, vai o meu apelo: que esses
jovens também abracem a causa da saúde do Brasil,
esse sistema público de saúde que nós temos, que
é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, o
melhor concebido.
O SUS, Sr. Presidente, está no dia a dia da gente.
Eu vejo um copo de água sobre a sua mesa, e
o senhor sabe que nesse copo de água existe o SUS,
porque quem cuida da qualidade da água é o SUS.
Se o senhor vai para um restaurante com a sua
família, ali, percebe a presença do SUS, porque quem
cuida da qualidade dos alimentos é o SUS.
Esse SUS é um patrimônio do povo brasileiro, e
o povo brasileiro se utiliza do SUS,...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... mas
não abraça a causa, não defende esse SUS.
Eu já vi tantas mobilizações, manifestações. Manifestação pelo casamento de pessoas do mesmo sexo,
milhares de pessoas; eu vi a manifestação pela liberação da maconha, milhares de pessoas; eu vi, como vi
ontem, a manifestação contra o reajuste dos ônibus,
milhares e milhares de pessoas pelo Brasil inteiro. Mas
eu não vi ainda, Sr. Presidente, uma manifestação em
defesa de mais verba para a saúde, porque a saúde
precisa do apoio popular, do apoio da sociedade, e
não só da mobilização dos servidores da saúde. É
algo estratégico.

Quarta-feira 19

21

37983

Portanto, eu acho que é o primeiro passo. O Brasil
vive um momento de plena democracia. O Brasil testemunha, eu digo até que um tanto quanto assustado, o
rugir da democracia que se enraíza definitivamente na
nossa sociedade. Não precisa ter medo, precisa saber
conviver com a democracia. Dizer que é democrático
é muito fácil. Difícil é viver plenamente a democracia.
Fica aqui, Sr. Presidente, o meu mais irrestrito
apoio à manifestação popular pelo Brasil afora. Evidentemente, também fica o meu repúdio a essa horda
de vândalos que tentam tirar a legitimidade de um movimento tão bonito da juventude. Para os vândalos, a
polícia e a lei. Para o povo brasileiro, para a juventude,
o aplauso e a nossa compreensão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento Paulo Davim. Já foram um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete Senadores, com V. Exª,
todos apoiando, ou seja, por unanimidade, esta grande
mobilização nacional como símbolo do fortalecimento
da própria democracia.
Passamos a palavra, agora, ao nobre Senador
Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Suplicy, só permita, enquanto V. Exª termina o seu telefonema... Só permita, Senador...
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Senador Paulo Paim...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está sem som, Senador Suplicy.
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador... Está sem som, ainda?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ainda. Senador Suplicy, só permita, antes que
eu passe para V. Exª,...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... que eu diga...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agora já está com som.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Suplicy, só me permita dizer, antes
que eu passe para V. Exª, por uma questão de justiça, que, ontem à noite, quando estávamos V. Exª, eu,
o Senador Inácio Arruda e o Senador Rollemberg,
o Senador Renan Calheiros estava fora de Brasília,
mas deu toda a orientação para que não houvesse,
em hipótese alguma, violência em relação aos manifestantes. A orientação que S. Exª deu foi para que
dialogássemos, conversássemos, que chegássemos
a um entendimento, mas que a Polícia do Senado e a
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própria Polícia Militar não usassem a violência. E assim
foi feito. Assim, a manifestação aqui em Brasília terminou pacífica. O Senador Gim Argello confirma isso,
sabia dessa informação dada pelo Presidente da Casa.
Senador Suplicy, com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Presidente, Senador Paulo Paim, quero aqui manifestar
preocupação semelhante à dos Senadores Paulo Paim,
Inácio Arruda e Rodrigo Rollemberg, quando, ontem,
alertados pela situação de um número tão grande de
manifestantes em torno do Congresso Nacional, nós
nos propusemos até, eventualmente, a dialogar com
eles, mas verificamos, até pela recomendação da segurança do Congresso Nacional, em especial do Senado,
que havia, possivelmente, a preferência por parte dos
próprios manifestantes de que, dessa vez, não fôssemos lá. Então, resolvemos aguardar, mas aqui reitero
a disposição de todos nós para dialogarmos com eles.
É tão importante que tenhamos essas manifestações!
Inclusive a própria Presidenta Dilma Rousseff,
hoje, no Palácio do Planalto, por ocasião do anúncio do
novo marco regulatório dos minérios, expressou que o
Brasil acordou mais forte por causa da grandeza das
manifestações de ontem, que comprovam a energia da
democracia brasileira. Então, que todos nós, seja lá no
Palácio do Planalto, aqui no Congresso Nacional, em
especial no Senado, estejamos conscientes e sensíveis ao clamor das ruas. É tão importante!
Eu quero aqui saudar o que aconteceu, especialmente em São Paulo, ontem, pois, na parte da manhã,
o Secretário da Segurança Pública, Fernando Grella
Vieira, estando presente o próprio Prefeito Fernando
Haddad, conversou com os membros do Movimento
Passe Livre e combinaram o procedimento de não haver, por parte da polícia, balas de borracha ou quaisquer
instrumentos que pudessem ferir os manifestantes ou
quem quer que fosse, até mesmo jornalistas. Por outro
lado, houve ali uma forma de respeito por parte dos
manifestantes, que asseguraram que a manifestação
se daria de forma pacífica. Então, tudo aconteceu de
uma maneira adequada. Inclusive, amigos meus que
estiveram na manifestação me transmitiram que foi de
fato muito bonita a forma como os estudantes e pessoas de todas as idades ali se reuniram para fazer o
seu protesto.
E é importante registrar que hoje o Prefeito Fernando Haddad convidou os líderes do Movimento Passe
Livre para participarem da discussão sobre transporte
público com o Conselho Municipal. Nesse Conselho,
criado pelo Prefeito, estão as mais diversas organizações sociais, que inclusive ponderaram com o Prefeito, e praticamente por consenso, que será justo, sim,
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suspender o aumento de R$0,20 na tarifa para que se
chegue a uma decisão mais adequada.
Também eu próprio transmiti ao Prefeito Fernando Haddad que foi lido, hoje pela manhã, o parecer
do Senador Lindbergh Farias a respeito de uma nova
forma de se considerar isenções e desonerações de
tarifas para facilitar o barateamento ou o não ajuste
tão acentuado das tarifas. Ele quer que isso seja muito claramente exposto, com a conscientização de toda
a população relativamente à planilha de custos e às
consequências de eventualmente se limitar o ajuste da
tarifa de transporte coletivo em São Paulo.
No Rio de Janeiro, as manifestações de 100 mil
pessoas se caracterizaram, sobretudo, pela forma pacífica, ainda que tenha havido alguns deslizes ali na
Assembleia Legislativa e em outros lugares.
Também aqui em Brasília a manifestação se
caracterizou, sobretudo, por sua forma pacífica, com
um ou outro pequeno incidente que, acredito, deve ser
melhor pensado, porque saibam vocês, manifestantes,
que a sua causa ganhará mais vigor e maior aceitação
de toda a população brasileira na medida em que as
manifestações se caracterizarem sempre por formas
não violentas.
Mas quero hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fazer uma reflexão acerca de uma nova proposta
para o Fundo de Participação dos Estados.
No último dia 12 de junho, a Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de Lei n° 266/2013, de autoria
do Senado Federal, que alterava a Lei Complementar
n° 62, de 28 de dezembro de 1989; a Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966, referente ao Código Tributário Nacional; e a Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992,
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, para
dispor sobre os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; e revogava
dispositivos da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Na Câmara, 10 proposições foram apensadas
ao projeto e um requerimento de urgência levou sua
discussão e votação diretamente para o plenário, onde
foi apresentada uma emenda substitutiva global. Essa
emenda recebeu o voto favorável das bancadas de 16
Estados, ou seja, a maioria das bancadas estaduais
apoiaram a proposta de mudança.
Em uma rápida análise da votação, temos que
as bancadas das Regiões Sul e Sudeste votaram em
bloco pela aprovação da emenda. Todos os Estados
do Centro-Oeste também foram favoráveis, com exceção dos Deputados do Distrito Federal. E, na Região
Norte, apenas os Deputados do Amazonas e do Pará
não concordaram com a alteração. Resumindo, nos
Estados favoráveis à emenda, a proporção de votos
SIM ficou próxima de 100%. Do total de Deputados
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votantes, 66% foram favoráveis à emenda, sendo o
resultado de 234 votos pela aprovação. Ou seja, faltaram apenas 13 votos para a aprovação da proposição.
Nesta semana, o Senado Federal volta a debater o tema do FPE. Ontem, dia 17 de junho, alguns Líderes declararam a intenção de apresentar um novo
projeto de lei com pequenas modificações em relação
àquele que o Senado já aprovou e a Câmara dos Deputados rejeitou.
Sendo assim, considero muito importante que
nós, Senadoras e Senadores, nos debrucemos sobre
a proposição que teve a maioria dos votos na Câmara
e passemos a analisá-la nesta Casa. Pois, caso não
consigamos entender o recado dos Deputados, corremos o risco de, novamente, vermos uma proposta do
Senado rejeitada pela Câmara.
Como sugestão, farei uma breve análise da emenda substitutiva da Câmara que teve 234 votos favoráveis. A denominada Emenda 3, inspirada em proposta
originalmente apresentada nesta Casa pelo Senador
Francisco Dornelles, redistribui os recursos do FPE de
forma que 16 Estados têm seus coeficientes de arrecadação elevados.
Os parâmetros adotados por essa Emenda são:
primeiro, o piso do fator população é fixado em 2%;
segundo, o teto do fator população é fixado em 7%;
terceiro, o indicador de renda adotado é a renda domiciliar per capita; e quarto, o valor de referência para
o coeficiente individual de participação das entidades
beneficiárias não poderá exceder a 80% do valor das
rendas domiciliares per capita.
Considerando que o prazo dado ao Congresso
pelo Supremo Tribunal Federal está se esgotando, creio
que devemos optar por uma proposta que já tenha sido
discutida e tenha a aprovação da maioria da Câmara
dos Deputados. Caso contrário, corremos o risco de,
mais uma vez, vermos o projeto do Senado rejeitado.
E gostaria de assinalar, Presidente, Senador Paulo
Paim, que, de forma consistente com essa análise, eu
avaliei como oportuno assinar a proposição que V. Exª,
juntamente com o Senador Pedro Simon e a Senadora
Ana Amélia, os três do Rio Grande do Sul – mas pelo
que percebo já tem o apoio de um número grande de
Senadores dos mais diversos Estados –, apresentou. E
eu resolvi também assinar essa proposição, pois está
de acordo com a análise que aqui coloquei.
Então, Sr. Presidente, mais uma vez, reitero a
importância do respeito às formas democráticas. Que
bom que jovens e pessoas, em todas as cidades brasileiras, estejam se manifestando. Isso mostra o vigor
de nossa democracia, saudada hoje pela Presidenta
Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto.

Quarta-feira 19

23

37985

Ela colocou, na sua conclusão, algo que eu aqui
gostaria de ler: “Eu vi ontem um cartaz muito interessante, que dizia: ‘Desculpe o transtorno, estamos mudando o País’.”
E a Presidenta, então, ao comentar isso, disse:
Quero dizer que o meu governo está ouvindo
essas vozes pelas mudanças, está empenhado
[e comprometido] com a transformação social,
a começar pela elevação de 40 milhões de
pessoas à classe média, com o fim da miséria, o meu governo quer ampliar o acesso à
educação e à saúde, compreende que as exigências da população mudam. Mudam quando
nós mudamos também o Brasil, porque incluímos, porque elevamos a renda, porque ampliamos o acesso ao emprego, porque demos
acesso a mais pessoas à educação. Surgiram
cidadãos que querem mais e que têm direito a
mais. Sim, todos nós estamos diante de novos
desafios. Quem foi ontem às ruas quer mais.
As vozes das ruas querem mais cidadania,
mais saúde, mais educação, mais transporte,
mais oportunidades. Eu quero aqui garantir a
vocês [completou a Presidenta Dilma] que o
meu governo também quer mais, e que nós
vamos conseguir mais para o nosso país e
para o nosso povo.
Quero saudar essa manifestação de respeito à
democracia por nossa Presidenta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Agora, fala um Líder – é a vida, e a vida aqui é
dura. E o Líder é o Senador Mário Couto.
O Senador Mário Couto fala como Líder...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Depois, é o Senador Flexa Ribeiro, que antecede V. Exª, Senador Ivo Cassol. Em seguida, é um
Líder, e daí V. Exª.
Senador Mário Couto, com a palavra, com a tolerância que esta Mesa já deu para todos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª
Senadora Lúcia Vânia, Srs. Senadores que participam
desta sessão na tarde de hoje. Não podia ser outro o
assunto, Presidente, quando se vê a população brasileira ir às ruas. Essa previsão já tinha sido feita por
mim, aqui nesta tribuna.
Aqueles que assistem à TV Senado, que me ouvem pela Rádio Senado todas as semanas, sabem da
minha preocupação com a saúde, com a educação,
com a violência, com a inflação, e não se esperava
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outra coisa senão o povo ordenado, mas furioso, por
tantos males criados neste Brasil, por tanta violência,
pela má saúde, pela má educação, pela insatisfação
generalizada do povo brasileiro.
E o Governo brasileiro é impressionante; o Governo brasileiro, mesmo apertando o povo brasileiro,
ainda ousa tentar implantar – e isso estou falando, por
várias vezes, e há muito tempo – uma ditadura branca
– acho que já é até vermelha – neste País.
Quando se fala na PEC nº 37, que o Governo
teima ou tenta obrigar, porque manda – a população
sabe disso –, e que é uma das revoltas contra os políticos, uma revolta de que venho falando há muito tempo
aqui, Senadora, nós perdemos, infelizmente; o Governo
nos tirou a liberdade democrática de poder fazer com
que as nossas atribuições fossem feitas neste Poder.
O Congresso Nacional deste País, hoje, cumpre
as ordens da Presidenta da República. O Senado Federal, hoje, cumpre as ordens da Presidenta da República. Eu, por várias vezes, disse aqui: “Este Senado
está desmoralizado!”, porque se ajoelha nos pés da
Presidência, porque faz o que a Presidenta manda.
Senadores, passou do limite! Uma hora, a população teria que cobrar de cada um de nós. E é isso
que ela está fazendo agora.
E bem próximo, bem próximo, dia 26, vem mais
uma ação ditatorial por parte do Governo, que é a PEC
37, que tira o poder de investigação criminal do Ministério Público. Acaba o Ministério Público neste País! O
que significa isso?
Brasileiros, brasileiras, paraenses, pensem: esta
Pátria está cheia de corrupção, nem os mensaleiros,
até hoje, foram presos; os maiores corruptos da Pátria estão soltos, e a maioria deles ainda é político!.
Quem foi preso no caso da Sudam? Quem foi? Quem
foi preso no caso mensalão? Quem foi? Agora querem
tirar a atribuição do Ministério Público. Que Governo é
este, Pátria amada? É este Governo que o povo não
quer mais. É esta forma de governar que o povo não
quer mais.
O Governo tem sob o seu mando o Congresso
Nacional. O Governo manda aqui. O que se passa aqui
o povo sabe lá fora. Isso eu falei, e falei muitas vezes,
não foi só uma. Vão acabar com o Ministério Público!
É mais uma ordem da Presidenta da República. Nós
temos a obrigação, como Senadores, de não deixar
isso acontecer, Senador Paulo Paim.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Seria
um absurdo, seria um retrocesso, seria a forma mais
impositiva de um governo não querer ser fiscalizado.
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De tanto o Ministério Público denunciar as maracutaias do Governo.
E os jovens estão na rua não é só por causa do
aumento; um deles é, mas está aqui, na Veja, em que
se resume muito bem: “A Revolta dos Jovens”. E não
são só jovens. Na minha terra, no Pará, 57% eram jovens, mas havia muita gente adulta. O grito também é
pela corrupção e pela criminalidade. O grito também
é pela imposição, é pela imoralidade que cresce neste País, de ninguém ser preso e todo mundo roubar.
Eu já disse aqui, nesta tribuna, que o diretor de
um órgão público ou um ministro, sendo do PT, pode
roubar à vontade porque não pega absolutamente
nada. Cite-me um petista que foi preso até hoje. Pela
décima vez, eu pergunto; cite-me um. E vai ser nunca,
porque há uma proteção.
Vou descer, Presidente Paim, vou descer angustiado com o que acontece na minha Pátria, mas essa
minha previsão não demorou muito a acontecer.
Quantas vezes vim aqui e quantas vezes eu disse
isso aqui? Faça uma ideia se aprovarmos a PEC 37.
Aí sim, a Presidenta da República e seus assessores
estarão livres para roubar mais ainda, estarão livres
para fazer o que quiserem, mais ainda, nesta Pátria.
Felizmente, Pai querido; felizmente, o povo foi
para a rua antes do que eu esperava. Eu esperava,
mas não esperava logo. Este logo é muito bom para a
Pátria, este logo pode ser o estancamento da sangria
do povo brasileiro, que sangra ao não ter condições
devidas e é enganado todos os dias pelo Governo.
O governo dá a Bolsa Família, mas padece o povo
na saúde, padece o povo na educação, padece o povo
com a violência. Deixa a inflação subir irresponsavelmente e vira as costas ao povo brasileiro.
Chegou a hora, Paim! Está chegando a hora! O
povo brasileiro acordou!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
povo brasileiro está na rua! E eu avisei que o povo
brasileiro não suportaria tanto tempo, e não suportou
tanto tempo.
Aqui mesmo se votou contra o povo para agradar a Presidenta da República. Por isso, a manifestação também atinge os políticos! Não foi falta de aviso,
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Mário Couto, que, a exemplo de outros sete Senadores, também defendeu a
liberdade de manifestação e a grande mobilização,
de ontem e de outros dias, feita, principalmente, pela
juventude brasileira.
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Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Flexa Ribeiro, como orador inscrito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, hoje é um dia de reflexão, um dia em
que os brasileiros leem as manchetes dos jornais e
sentem orgulho daquilo que fizeram. E tudo organizado
pelos cidadãos, sem qualquer interferência de partidos
políticos e sindicatos, mostrando que estamos num
momento novo e que nós, como representantes eleitos por esses mesmos cidadãos, precisamos refletir,
compreender e buscar sintonia com o pensamento e
as vozes múltiplas das ruas.
Ontem, dia 17 de junho de 2013, foi um dia histórico. Um dia em que as pessoas comuns escreveram
um capítulo da história deste País, uma história escrita de baixo para cima, como poucas vezes vimos no
Brasil. Um capítulo que não terminou, mas está apenas começando.
Segundo a imprensa, mais de 250 mil pessoas
foram às ruas pelos mais diversos motivos, em 12 capitais e pelo menos 16 municípios do interior. Num ato
democrático e de pleno exercício da cidadania, as ruas
de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte.,
Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Maceió, Fortaleza,
Recife e Vitória e da minha Belém foram tomadas por
protestos pacíficos – na sua ampla maioria pacíficos
–, nos quais a população mostrou a sua indignação
com relação aos serviços públicos, em diversas áreas,
como transporte, saúde, educação e segurança pública. Também foram manifestações contra os custos da
Copa das Confederações e da Copa do Mundo, contra
a impunidade e a corrupção, entre tantas outras reivindicações – todas elas legítimas – e que expressam a
opinião pública na sua essência. Uma opinião pública não apenas de uma classe, mas de pessoas com
menor poder aquisitivo e a chamada classe média, ou
seja, daqueles que sentem na pele a inflação e a falta
de uma política econômica que gere mais emprego e
renda de forma sustentável e duradoura. De pessoas
que pagam seus impostos, mas não recebem nenhuma contrapartida com serviços públicos de qualidade.
Uma opinião pública, portanto, na sua essência
e que é expressa na forma mais pública possível: nas
ruas, na autentica esfera pública. Quase vinte anos
depois da chegada ao Brasil da Internet, o uso das
ferramentas tecnológicas teve um amadurecimento
natural, por iniciativa das próprias pessoas que as utilizam. As ferramentas são hoje usadas como forma de
mobilização, sem qualquer conotação, repito, partidária.
A diversidade de opiniões e a contestação difusa não diminuem o fato. Ao contrário, mostram que os
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protestos foram, sobretudo, em defesa do Brasil e dos
brasileiros e não a favor de uma causa corporativa ou
partido específico.
É esta reflexão que nós, representantes, devemos
fazer, sem dar margem a pensamentos oportunistas.
Em diversas locais, os próprios manifestantes não permitiram que bandeiras de partidos fossem levantadas.
O que se viu foi a defesas de causas difusas, públicas,
como disse, não de partidos.
Gostaria de citar, nessa reflexão que estamos
a fazer, algumas considerações fundamentais para
compreendermos este momento.
Na medida em que as pessoas se conectam,
vivenciam compromissos que não são estáveis,
permanentes, mas abrem espaço para todo
tipo de debate e participação. É uma sociedade
que debate. Mas a forma de debater é outra.
O debate é pluritemático e intermitente. Tudo
isso cria um novo espaço público onde nada
está predefinido. A própria arena em que se
dá o debate está sendo configurada à medida
que a conversa se espalha.
No modelo antigo, a arena estava definida. O
debate se dava nos partidos, no Congresso e,
no limite, nos movimentos sociais.
Presidente Paulo Paim, diz ainda o autor desta
reflexão: “Longos períodos de aparente calmaria podem ser, de repente, interrompidos por momentos de
grande efervescência”.
Essas palavras, Presidente Paulo Paim, são do
sociólogo Fernando Henrique Cardoso, no livro A Soma
e o Resto. A reflexão foi escrita bem antes do que estamos presenciando hoje, no Brasil. A reflexão do acadêmico deve ser considerada por todos nós, deixando
de lado a ligação partidária e sua experiência como
presidente. No pensamento do sociólogo Fernando
Henrique Cardoso, emerge o acadêmico que, com
muita lucidez, aos seus 82 anos, justamente neste 18
de junho, observa nossa contemporaneidade, Senadora Lúcia Vânia.
É absolutamente isto que estamos vivendo. Essas manifestações não têm um líder e se construíram
e foram costuradas à revelia dos partidos políticos,
dos sindicatos, da Igreja, das associações comunitárias de todo tipo.
Srªs e Srs. Senadores, vejam só o caso dos protestos aqui em Brasília. Estamos na Praça dos Três Poderes, esse conjunto arquitetônico que integra as sedes
dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. E qual
a casa escolhida pelos manifestantes para protestar?
A sede do Legislativo. A sede daqueles que estão aqui
para representar os Estados e a população. A sede da
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democracia, com todos os partidos e segmentos da
sociedade. O grito é contra todos, contra tudo.
Aqui quero deixar um breve registro, cumprimentando os policiais legislativos, que mantiveram a ordem
sem recorrer à violência e permitiram a manifestação
pacífica, apesar da provocação de um pequeno grupo
que não representa a massa das pessoas que aqui estiveram ontem para mostrar sua indignação sem qualquer atitude desrespeitosa. É assim que deve ser, como
também ocorreu em Belém, para citar meu Estado,
onde nenhum incidente, graças a Deus, foi registrado.
A manifestação pacífica e forte faz barulho. Um
barulho que ainda ecoa pelas galerias deste plenário
e pelos corredores do Congresso. Um barulho que
deixa uma mensagem positiva, Senador Valadares. É
positiva, sim, se fizermos a reflexão correta. E mesmo esta reflexão ainda está em construção, tanto por
pesquisadores, observadores, governantes e até pelas pessoas que ajudaram a gritar essa mensagem,
Uma coisa, porém, é certa: o partido político que
buscar se apoderar dessas manifestações será tão rechaçado quanto for seu senso rasteiro de oportunismo.
A crítica, repito, é contra um sistema que inverteu prioridades, deixando a população sem saúde, educação
e segurança. E um sistema que não pune os responsáveis por essas mazelas.
Durante as transmissões das manifestações, vi
um cartaz que dizia “Vote em ideias, não em pessoas”.
Isso deixa claro que as pessoas querem mudanças
na nossa representação. Sem dúvida, isso não é algo
novo. A substância da crítica, a crise da representatividade, é antiga. O que mudou foi o aparato tecnológico que permitiu às pessoas se organizaram e irem às
ruas, sem mais necessidade de organização através
de reuniões sindicais ou partidárias.
O Legislativo deve perceber isso. Aqui circulam
projetos de lei que são a materialização de ideias e
muitos desses projetos, Presidente Paulo Paim, são
votados de acordo com conveniências partidárias,
muitas vezes sem conhecimento de causa. É isto que
deve mudar. Como já foi dito, a sigla dos Estados – e
eu tenho repetido aqui isso –, isto é, a da população
desses Estados deve estar sempre à frente da sigla
partidária.
Talvez seja a hora de revermos e encararmos,
de uma vez por todas, a tão falada e pouco realizada
reforma política. Que ela não seja construída sobre as
bases dos partidos, que buscam apenas beneficiar-se
e que apenas podem piorar essa crise de representação. Que seja feita com base numa ampla auscultação
à sociedade civil. Que sejam consideradas as tecnologias à nossa disposição para, efetivamente, termos
a inclusão das pessoas na vida política do País. Que
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debates como do voto distrital sejam levados a sério.
Que nessa reforma os partidos políticos entendam que
seus projetos devem estar pautados pela melhoria da
estrutura que serve à população, e não a estrutura que
serve a seus correligionários. Que aqueles governantes que estão no poder sejam transparentes a ponto
de admitir o que podem ou não realizar, sem criar expectativas na população, com propaganda que nada
muda de efetivo na vida das pessoas.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Que o barulho das ruas mostre que nossa democracia,
ainda jovem, pode melhorar. Que os cidadãos possam,
efetivamente, se sentir representados pelos seus representantes. Que a tecnologia possa ser usada para
isso, da mesma forma como foi usada para mobilizar
tanta gente e em tantas cidades ao mesmo tempo.
Essa tecnologia permite que, hoje, as decisões
de governo possam ser tomadas com base em dados
que expressam, de forma mais fiel, o verdadeiro sentimento da população, de uma forma muito mais direta e ampla do que os restritos gabinetes refrigerados
de Brasília ou mesmo as convenções partidárias ou
reuniões sindicais.
Acho que essa reflexão é ainda pequena diante
da multiplicidade de opiniões e pensamentos, Senador Ivo Cassol, mas ela é necessária e apenas levanto
essa questão nesta Casa.
O certo é que essa revolução das ruas é apartidária. E ela justamente cumpre seu papel ao fazer com
que todos nós possamos refletir. Refletir não apenas
em pensamento e internamente, mas, sobretudo, refletir
no sentido de que esta Casa seja, nas suas ações, um
reflexo daquilo que emerge das ruas. Que o três Poderes acertem os passos e, enfim, encontrem sintonia
com os anseios da população não nos discursos, mas
principalmente, nas atitudes de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Este foi o Senador Flexa Ribeiro, que, na linha dos
outros Senadores, defendeu... Permita-me, Senador,
dizer que acho que uma frase que V. Exª usou, para
mim, é perfeita: “O partido político que, de forma oportunista, quiser faturar em cima desse movimento vai
quebrar a cara”. Por isto, parabéns a V. Exª! É um movimento do povo brasileiro e assim deve ser respeitado.
Teríamos, agora, inscrito para falar como Líder o
Senador Walter Pinheiro, mas S. Exª não se encontra
no plenário. Então, passamos a palavra, neste momento, ao Senador Ivo Cassol.
Enfim, chegou a vez de V. Exª, Senador, que esperou aí pacientemente.
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, ao mesmo tempo em que
cumprimento meus colegas, também aqui, com alegria,
quero mandar meu abraço e meus cumprimentos a
toda a população dos demais Estados da Federação
brasileira e do Distrito Federal que acompanha este
trabalho.
Mas, hoje, também, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu queria levar meu abraço e meus cumprimentos a todos os evangélicos do Brasil, especialmente
aos evangélicos do Estado de Rondônia. Ontem, eu fiz
um pronunciamento aqui, nesta Casa dizendo que, em
2003, como Governador do Estado de Rondônia, por
força de um projeto de lei que eu sancionei, foi criado
o Dia do Evangélico no nosso Estado. No dia 18 de
junho, nesta data, nesta terça-feira, é comemorado, no
nosso Estado de Rondônia, o Dia do Evangélico. Os
evangélicos, como as demais denominações religiosas,
os demais líderes religiosos, especialmente as senhoras dos círculos de oração, estão sempre, à noite, na
igreja, de madrugada, se ajoelhando e orando pelas
autoridades. Com certeza, não estão agindo diferentemente, nas suas orações, neste momento que o Brasil
vive, na manifestação feita por 80% de jovens, 10% de
média idade e 10% de pessoas com experiência extraordinária. Alguns costumam chamar de pessoas da
terceira idade, mas eu costumo dizer que são pessoas
mais experientes que convivem conosco, que são os
nossos pais, avós e bisavós.
Trago aqui o meu abraço a toda a população evangélica de Rondônia e do Brasil afora, especialmente
neste Dia do Evangélico, que é comemorado não em
festa de boteco, em festa com artistas de rock, com
bagunça, com baderna. Essa festa do Dia do Evangélico é comemorada em ato público, nas igrejas, nos
quatro cantos do meu Estado, para onde todos os irmãos vão para poder orar e participar, especialmente
orando pelas autoridades.
Além de parabenizar e dizer com alegria deste
dia especial, eu não poderia deixar, nesta tribuna, de
falar e de acompanhar, da maneira que estou acompanhando, o que está acontecendo em nível nacional.
Ao mesmo tempo em que a classe política está
preocupada e, em alguns Estados, com a orelha em
pé, quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, que tudo isso
poderia ter sido evitado. Toda essa manifestação poderia ter sido evitada, mas alguns administradores
públicos, infelizmente, pagaram para ver.
Como disseram meus colegas que, há pouco,
falaram neste plenário, não é um partido político que
está encabeçando essa manifestação, mas o anseio, a
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energia do nosso jovem, que não aguenta mais e está
indo às ruas para gritar pela situação que está vivendo.
Nós vivemos num país em que as regras são gerais, em que um Estado não é mais beneficiado que outro especialmente quando se fala do preço do petróleo,
do combustível, em que não há distinção entre quem
compra um ônibus de transporte urbano ou coletivo no
Nordeste, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em
Brasília, em São Paulo e quem compra um ônibus no
Estado de Rondônia, pois o preço é o mesmo.
Mas nós não podemos concordar com essa distorção entre Estados. Não podemos admitir isso. Eu
fui governador e não consigo entender, Sr. Presidente,
como a tarifa do transporte urbano no Rio de Janeiro
era R$2,80 e foi para R$2,90 e essa mesma tarifa na
capital São Paulo é praticada a R$3,20. Qual a diferença em cima disso, se os impostos, se os tributos
são os mesmos, se quem vende os veículos que rodam no Rio e em São Paulo são os mesmos? Eu não
consigo entender essa discrepância, essa diferença
de um Estado para outro.
A manifestação não é exclusivamente pela tarifa
de ônibus, mas também pela situação em que muitos
gestores públicos, na verdade, estão deixando os nossos Estados, as nossas regiões e os nossos Municípios.
A exemplo disso, nós temos aqui, em nível nacional,
um incentivo para fomentar o emprego na indústria automobilística, para comprar veículos com redução do
IPI, enquanto nós não temos dinheiro suficiente para
a infraestrutura nas nossas rodovias e no perímetro
urbano das nossas cidades.
Eu, empresário e homem público, sou contra esse
incentivo que está sendo dado para quem compra um
veículo. Quem tem condições de comprar um carro de
R$30 mil, R$40 mil, R$50 mil ou R$100 mil tem condições, também, de pagar o imposto. É inaceitável! Quem
está fazendo manifestação hoje é quem não tem uma
moto, não uma bicicleta, não tem um carro.
Os Estados e os Municípios, infelizmente, estão
capengas porque estão perdendo parte da sua receita. A maioria vive aqui, com o pires na mão, pedindo
esmola para o Governo Federal, para as emendas dos
Deputados e dos Senadores, quando seria fácil resolver
isso. Acabando-se com o incentivo da isenção do IPI
para os carros, quem vai comprar carro R$3 mil mais
caro, R$3 mil mais barato, R$5 mil mais caro, vai comprar igual, não vai desistir por causa disso.
Essa conversa de que, se comprar, se tiver redução de imposto, gasta muito mais, isso é só questão
de antecipação. É preciso haver uma linha de crédito,
nosso eterno Presidente José Sarney, nós precisamos
de uma linha de crédito para os nossos consumidores,
com juros subsidiados, baratos, para comprar veículos,
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e dessa diferença de isenção de imposto, de IPI, de
ICMS, de ISS, de contribuição social para o transporte
urbano das nossas capitais.
É inaceitável que um servidor, público ou privado, se desloque de uma cidade para outra, dentro do
perímetro urbano das nossas capitais, e gaste duas
ou três horas dentro de um ônibus.
O transporte coletivo – desculpem-me a expressão –, para não falar aquela palavra feia, é uma porcaria, é precário, não tem investimento. Os transportes
coletivos são superlotados.
Infelizmente, nós vivemos no País que mais arrecada imposto e menos aplica na infraestrutura para
facilitar a vida de todas as nossas pessoas, dos nossos amigos.
Essa manifestação que está acontecendo no
diariamente foi pacífica em alguns Estados, como em
São Paulo. No Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas foram para as ruas. Parabéns a quem fez, a quem
promoveu e fez a manifestação pacificamente!
Aqueles 300 baderneiros do Rio de Janeiro que
quebraram a Assembleia Legislativa deveriam estar
na cadeia. Não é meia dúzia, não são trezentos que
se aproveitaram da manifestação, que depredaram e
botaram fogo, que quase assassinaram policiais que
estavam dentro da Assembleia Legislativa sem poder
reagir, sem poder fazer nada... Esses trezentos, na
verdade, não podem estragar a moral e a dignidade de
99.970 pessoas que fizeram e participaram da passeata no Rio de Janeiro. Então, não são 300!
É por isso que quero pedir aos organizadores
dessa manifestação que façam uma faxina. Peguem
esses que estão se encapuzando, usando a passeata,
de alguma maneira, para saquear ou, de repente, para
roubar, colocando vocês em xeque quando, na verdade,
essa passeata é pacífica e está reivindicando direitos
e, ao mesmo tempo, pode ampliar muito mais. Pode
ampliar por uma questão muito simples: muitos estão,
aqui, comentando que nós temos de diminuir a idade
penal para punir os marginais de 16 ou 17 anos, que
não completaram 18 anos. Eu sou contrário. Eu tenho
uma emenda, aqui, de um plebiscito para o ano que
vem, nas eleições, já que este Congresso, o Senado
e a Câmara, não aprova nenhuma lei para poder dar
direito aos menores, que hoje são menores, mas dar
o direito aos jovens de 16 e de 17 anos de terem sua
carteira de habilitação, de ter o direito de ter a identidade e andar com maioridade, para ir a uma discoteca,
a uma boate, à igreja ou a viajar por este Brasil afora,
até para o exterior.
Mas muito se comenta: “Não, estamos fazendo
uma lei para diminuir a idade penal”. É o contrário.
Esse Decreto Legislativo que dei entrada aqui, nesta
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Casa, para um plebiscito nas eleições do ano que vem,
é para dar condições aos 95% dos nossos jovens que
são decentes, que são honestos, que são sérios, que
ajudam seus pais, que trabalham, que ganham seu
sustento e querem ter uma moto, querem ter um carro,
querem desfilar, querem andar e não podem, porque
a legislação não permite.
Aí, dizem os políticos: “Não, diminuir a idade penal, porque vai prejudicar esses santinhos!”. Eu quero
dizer para vocês: se alguém está com dó desses delinquentes de 16 ou 17 anos e acha que eu estou errado,
que os leve para sua casa, para sua empresa, que os
coloque dentro do seu lar, porque na minha, não entra,
não. Na minha, não entra, não. “Mas tem centro de recuperação!” Não recupera quem está torto, não, gente!
Esquece! Tem jovens aí, travestidos de adolescentes,
que são bandidos, que, infelizmente, acabam com a
moral e a dignidade de qualquer família.
Portanto, eu sou a favor, sim, de dar o direito da
maioridade não para bandido delinquente, mas para
esses jovens lutadores e guerreiros que querem, ao
mesmo tempo, a autonomia de se deslocar com responsabilidade, facilitando, com isso, a vida de seus pais.
É por isso que eu quero aproveitar essa aclamação
popular em cima das tarifas de ônibus. Quem está organizando, quem está passando as mensagens deve
aproveitar e incluir nisso, começar a discutir e debater
essa questão da maioridade, porque são vocês que
estão caminhando e a maioria desse pessoal que está
participando, que participou ontem, aqui, na frente do
Senado, pelo que eu vi, tinha 16 ou 17 anos.
Portanto, estamos assistindo no âmbito nacional
a um ato cívico de pessoas honradas e sérias, que estão trabalhando para buscar seus direitos na aclamação popular, mas não podemos aceitar, não podemos
convalidar alguns grupos infiltrados, querendo estragar
o trabalho da maioria.
Portanto, quero parabenizar as manifestações de
ontem que foram diferentes daquela ocorrida no Rio
de Janeiro. Sr. Presidente, a maneira como elas foram
feitas no Rio de Janeiro é inaceitável.
Da mesma forma, os que entraram ontem no Senado pacífica e ordeiramente têm meu aval e podem
ter a certeza de que, desta tribuna, vou continuar defendendo que se acabe com o incentivo de impostos
referente aos carros, aos veículos, e que ele seja repassado para a tarifa de ônibus, porque, assim, vai se
atender toda a população de baixa renda deste País,
que, no dia a dia, se desloca de sua casa para o trabalho, para a faculdade ou para a escola a um custo alto.
Infelizmente, é alto o custo do transporte para essas
famílias. Não podemos aceitar que, no Rio de Janeiro,
seja praticado o preço de R$2,90, que, em outro Esta-
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do, o preço seja de R$2,70 e que, de repente, em outro
Estado, o preço seja de R$3,50 ou de R$3,20. Não podemos aceitar isso! Isso é inadmissível, Sr. Presidente!
Há algo errado. A fábrica é a mesma, os ônibus são os
mesmos, o diesel é o mesmo, porque sai das mesmas
refinarias, e os impostos são os mesmos.
Eu queria fazer um pedido especial para a nossa
Presidente Dilma.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Eu queria
fazer um pedido especial para a Senhora Presidente,
que é uma guerreira, uma mulher de rocha! Eu tenho
uma caneta no meu bolso e gostaria de passá-la para a
senhora, porque, numa canetada só, a senhora acaba
com as manifestações em âmbito nacional, acaba com
a farra e com o incentivo referente aos veículos e já deixa acordado, acertado com todos os governadores que
todo o ganho dos Estados com o aumento da receita
em cima dos impostos de veículos, de carros, seja repassado para as tarifas do transporte coletivo urbano.
É só uma canetada! Mas, para isso, é preciso haver
um acordo com os governadores e com os prefeitos,
porque ninguém quer perder sua fatia, ninguém quer
perder seu quinhão na receita que temos no dia a dia.
É importante também lembrar que esse incentivo
que temos hoje, da mesma maneira que nós discutimos hoje na CAE, na Comissão...
(Interrupção no som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Discutimos hoje na CAE um projeto que lá está tramitando
e que é autorizativo, que autoriza a prefeitura e o Estado a darem isenção de impostos para as empresas
de transporte coletivo. Gente, isso já está autorizado!
Basta fazer! É questão de querer!
E o imposto é muito pequeno quando comparado ao benefício trazido pelo atendimento social dos
nossos acadêmicos, dos nossos alunos, daqueles que
trabalham e precisam do transporte coletivo. Vocês não
sabem como aquilo é importante! É aquele ditado: é de
centavo em centavo que se faz uma grande poupança.
É de real em real que se economiza, que sobra uma
boa poupança no final do mês.
Sei que há várias manifestações programadas
para hoje à tarde e durante a semana. Eu queria fazer um pedido, fazer uma solicitação a todos que vão
participar: continuem fazendo manifestações para reivindicar seus direitos pacificamente e incluam nos pedidos de vocês a maioridade penal para os bandidos,
a maioridade para que os nossos jovens possam ter
carteira de habilitação e a maioridade também no que
diz respeito aos direitos e deveres do dia a dia.
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Portanto, Sr. Presidente, nós nos colocamos à
disposição e esperamos que não sejamos mais noticiados em nível mundial da maneira como fomos: como
se fôssemos um país sem comando e sem rumo. O
País tem comando, tem rumo e tem legislação. O que
nós não podemos aceitar é a infiltração de alguns, que
acabam, de uma maneira ou de outra, não desmotivando, mas tentando desmoralizar uma reivindicação
justa e certa que nossa sociedade tem cobrado da
classe política.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – A propósito, têm razão os manifestantes de Brasília quando
falam que o valor que está sendo gasto na Copa do
Mundo é muito alto. Enquanto para se construir um
estádio no Nordeste são gastos R$600 milhões, no
estádio do Distrito Federal foram gastos R$1,2 bilhão
– e ainda faltam mais R$300 milhões no entorno. Eu
já vi comerem dinheiro, mas não dessa maneira! Há
alguma coisa errada. Esses erros precisam ser sanados, e é preciso punir essas pessoas, para que nós,
homens públicos, da tribuna ou de qualquer outro lugar que estivermos, possamos continuar defendendo
as pessoas de bem, íntegras e sérias, que querem o
melhor para a nossa população.
Que Deus abençoe todo mundo!
Um abraço para os evangélicos que estão festejando hoje em Rondônia o Dia do Evangélico!
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Ivo Cassol, que, a exemplo
de todos os Senadores que usaram a tribuna no dia de
hoje, defendeu o direito às manifestações pacíficas dos
estudantes, da juventude e do nosso povo realizadas
no dia de ontem, na sexta-feira e na quinta-feira e as
que, com certeza, ainda vão acontecer e que combateu todo tipo de violência.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Ruben Figueiró (Pausa.)
Passamos a palavra à Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Passamos a palavra ao Senador Ataídes Oliveira. (Pausa.)
Passamos a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, a propósito das manifestações que aconteceram no decorrer desta semana,
notadamente no dia de ontem, por todo o Brasil, em
várias capitais e cidades, não poderíamos deixar de
fazer aqui um registro.
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Em primeiro lugar, afirmando que nossa democracia está funcionando integralmente e que a abordagem
pacífica dessas manifestações é um direito garantido
pela nossa Carta Magna, é sempre bom relembrar o
preâmbulo de nossa Constituição em momentos como
este, para que ninguém tenha dúvida sobre a legitimidade de manifestações carregadas de simbolismo, de
recados, de mensagens, naturalmente sem a ocorrência
de atos de violência que desestimulam os pacíficos e
que ferem os objetivos da nossa democracia.
O preâmbulo da nossa Constituição diz:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para
instituir um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada
na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Repito: solução pacífica das controvérsias!
O art. 1º do Título I, que trata dos Princípios Fundamentais, diz:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa;
V – o pluralismo político.
No seu parágrafo único, diz o art. 1º:
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce [quer dizer, o poder é exercido
pelo povo] por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Então, acho que o povo agiu dentro das regras
estabelecidas pela nossa Constituição, salvo pequenas
exceções, pois baderneiros, provocadores, pessoas
que nada tinham a ver com esse movimento legítimo
atentaram contra o patrimônio público, contra a moralização das instituições. Cito o exemplo do que aconteceu
no Estado do Rio de Janeiro, que foi capital do nosso
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País, que tem uma das Assembleias mais bonitas em
termos de edificação, uma Assembleia que é histórica
e que foi depredada por baderneiros, que fugiram do
controle daqueles que, de forma pacífica, organizaram
a manifestação no Rio de Janeiro.
Por isso, a nossa palavra aqui é a de que a República não será abalada. Mas a República tem de
repensar, tem de refletir sobre esses movimentos e
sobre o recado que eles trazem. A própria Presidenta
da República, Dilma Rousseff, que, ao longo da sua
vida, teve uma história marcada em favor das liberdades e da democracia, afirmou o seguinte:
Os que foram ontem às ruas deram uma mensagem direta ao conjunto da sociedade, sobretudo aos governantes de todas as instâncias [Presidente da República, Governadores,
Prefeitos municipais – estou acrescentando].
Essa mensagem direta das ruas [disse ela]
é por mais cidadania, por melhores escolas,
melhores hospitais e postos de saúde, pelo
direito à participação. Essa mensagem direta das ruas mostra a exigência de transporte
público de qualidade e a preço justo. Essa
mensagem direta das ruas é pelo direito de
influir nas decisões de todos os governos, do
Legislativo e do Judiciário. Essa mensagem direta das ruas é de repúdio à corrupção [quem
disse foi a Presidenta da República] e ao uso
indevido do dinheiro público.
A percepção, então, da Presidência da República e, certamente, de todos nós que compomos este
Senado é a de que algo tem de mudar no Brasil, de
forma muito condizente com os anseios populares.
A segurança pública é algo que precisa ser mudado. Os ataques às pessoas trabalhadoras, inocentes, que são perpetrados diariamente nas ruas e até
nas próprias residências precisam ter um fim. Neles,
vidas humanas são ceifadas quase que diariamente
sem nenhuma justificativa plausível, sem nenhum fundamento. Ao contrário. Traduzindo, é a crueldade de
criminosos e de bandidos, que invadem nossas casas
e que enfrentam o aparato da segurança pública, que,
em muitos casos, mostra-se incapaz de solucionar a
violência que campeia em todo nosso País.
Ao lado disso, a saúde pública tem sido, ao longo
de muitos e muitos anos, motivo de críticas da sociedade, da população. Não esperem somente pelo Governo Federal. Acho que deve haver uma ação conjunta,
um projeto de Brasil, União, Estados e Municípios,
para salvar a saúde pública do nosso País, que está
um verdadeiro caos, porque um doente que procura
um hospital público não encontra nem a receptividade

JUNHO DE 2013
Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nem o atendimento condizentes com seus direitos que
são prescritos na nossa Constituição. Não só o direito
humano de ser atendido, mas o direito que o cidadão
tem, diante dos impostos que pagamos, de ser bem-atendido na rede pública.
A educação. Mais recursos para a educação, porque, na medida em que direcionamos mais recursos
para a educação, preparamos o futuro do nosso País,
para se igualar, para competir e para concorrer com
outros países mais adiantados e mais desenvolvidos,
que colocaram a educação como prioridade número
um nos seus programas de governo.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero dizer que, como
Parlamentar que sempre defendeu as liberdades, a democracia, o direito à manifestação, estou inteiramente
de acordo que a população, que é detentora do voto
popular, que dá poder a Governador, que dá poder a
Prefeito, a Vereador, a Presidente da República, que nos
traz para o Senado ou para a Câmara dos Deputados,
é uma população que tem o direito inalienável de usar
a soberania popular como instrumento indispensável
ao aperfeiçoamento do serviço público, à melhoria das
condições de vida da nossa população. E, afinal, num
ambiente de harmonia, de pacifismo, na resolução das
controvérsias, que a população consiga sensibilizar os
nossos governantes, de todos os matizes, no sentido
de que o Brasil precisa melhorar. E melhorar muito.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT /RS)
– Muito bem. Este foi o Senador Valadares.
A exemplo de 12 Senadores que já usaram a tribuna, S. Exª defendeu, com a competência de sempre,
as mobilizações dos estudantes em todo o Brasil e
criticou, como todos fizeram, somente os atos de violência de uma minoria. Isso é democracia e fortalece
os movimentos sociais.
Passo a palavra, neste momento, para uma comunicação inadiável, ao Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os eventos
desta segunda-feira merecem uma profunda reflexão
dos membros desta Casa. Não apenas pelo caráter
político das manifestações que tomaram as ruas de
onze capitais brasileiras, mas, sim, pelos sintomas sociais que elas revelam. Não se trata de uma overdose
de democracia, mas, sim, da falência de um sistema
representativo defasado e arcaico, que não espelha
mais a realidade nacional.
O povo foi às praças para demonstrar sua insatisfação. Não havia uma pauta definida e muito menos a
presença de partidos ou de entidades de classe. Sim,
foi o jovem, o trabalhador, o cidadão comum que re-
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solveu mostrar a cara, que quis exercer o seu direito
de cidadania.
Na esmagadora maioria das cidades, a manifestação foi pacífica. Lamentavelmente, alguns vândalos
se valeram da mobilização para promover arruaças e
quebradeiras. Mas foram fatos isolados – é bom que
se esclareça – que não diminuíram a importância política dos protestos.
Enfim, nossos jovens acordaram e começam a
exercer a sua vocação política. As legendas partidárias precisam compreender esse momento e capturar
esse sentimento, transformando essa emoção, latente,
no coração de nossa comunidade, num grande movimento de reconciliação nacional da sociedade com os
Poderes desta Nação.
Não é hora de se atirar pedras, mas, sim, de
aprender as lições. Não é momento do revide, mas,
sim, do diálogo franco e aberto com a comunidade,
pois nossa gente está entendendo, de uma vez, que
pacifismo não significa passividade e que alegria não
pode ser confundida com alienação.
Talvez, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs
e Srs. Senadores, estejamos vivendo o tempo mais
rico de nossa democracia: o momento da liberdade.
Não a liberdade utópica ou irresponsável, mas, sim, a
liberdade que nos coloca de frente com nossos próprios medos e que nos impõe a coragem para grandes
transformações.
Uma coisa está clara: o povo cansou desse modelo vigente no País. As manifestações desta segunda-feira reuniram perto de 300 mil pessoas em todo
o País, basicamente uma multidão formada por estudantes e profissionais liberais. Ou seja, a classe média, para a qual o Governo Federal não tem políticas
bem-definidas, resolveu reagir. Ela é a principal vítima da inflação, dos juros altos e da violência urbana.
Sim, ela é um grande poder de mobilização. Quer mais
transparência na gestão pública, quer o combate à corrupção, quer o fim da impunidade, quer a luta contra
a criminalidade. Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de
uma agenda política.
Também não podemos mais dar as costas para
a importância das mídias sociais. Elas têm a força da
interatividade e se transformaram num grande laboratório democrático. Precisamos estar atentos a esse
novo instrumento de cidadania. Mais do que isso, o
Parlamento precisa interagir com os usuários dessa
rede, dialogando e ouvindo suas reivindicações.
Enfim, ontem, a população reinventou a democracia no País. O Congresso Nacional precisa olhar
esse fenômeno com respeito e, principalmente, com
o desejo de reaprender a legislar, para não se tornar
um Poder frágil e sem representatividade.
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Portanto, Sr. Presidente, para concluir, demonstrou-se que a população está cansada, como bem disse e volto a repetir. Algumas providências têm que ser
tomadas. Esta população não pode ser mais enrolada
por falsas políticas públicas, que não têm atendido às
necessidades do nosso povo, sobretudo na questão da
saúde pública, na questão da segurança, na questão
da educação, etc..
Por incrível que pareça, Senador Ruben Figueiró, o Brasil é aquele País em que as autoridades só
despertam quando surgem fatos como esses. E, hoje,
na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto
que já existe há três anos, que veio da Câmara, veio
à tona. E ele me chamou muito a atenção, na medida
em que questiono o porquê de esse projeto já não ter
sido discutido e debatido naquela Comissão tão importante, para reduzirmos o ICMS em relação ao óleo
diesel, porque o óleo diesel é consumido no transporte
coletivo deste País.
Por que o Governo acordou agora para retirar o
PIS e o Cofins das empresas de transporte coletivo
urbano? Ora, primeiro porque essas providências já
tinham que ter sido tomadas há muito tempo. Entretanto, causa-me estranheza, porque essa questão da
redução do ICMS é competência dos Estados. É o Estado que reduz. Quando se tratar do ISS, para reduzir
as tarifas urbanas, também isso é da competência das
prefeituras municipais.
É preciso que o Poder Executivo Federal, ou seja,
a Presidente Dilma Rousseff, desenhe um novo modelo,
para discutirmos aqui um novo Pacto Federativo, para
melhorarmos a distribuição, sobretudo, dessa grande
receita nacional. Ou seja, o Brasil tem hoje 62% do
que arrecada na mão do Governo Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – E
os pobres dos Municípios, que na sua maioria estão
literalmente falidos, é que têm que pagar a conta.
Nós somos favoráveis, é claro, é natural, que não se
cobre o ISS em relação ao transporte coletivo. Somos a
favor da redução de ICMS não só para o transporte coletivo; somos favoráveis também que se reduza o ICMS
para os pobres coitados dos caminhoneiros, daqueles
que transportam riquezas por este Brasil e que, em sua
maioria, estão com dificuldades. Não conseguem comprar ou renovar a sua frota. Somos favoráveis que se
reduza também o ICMS do etanol, da gasolina, também
para os nossos taxistas. Em síntese, é um conjunto de
prioridades que tem de ser tomadas...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – É
um conjunto de prioridades que temos que tomar para
minimizar as dificuldades.
O Governo, lamentavelmente, virou as costas para
o povo, achando que o povo brasileiro quer continuar sendo enganado por mais dois, três, quatro, cinco,
oito, dez anos. O povo brasileiro não quer continuar
sendo enganado com essas pseudopolíticas públicas,
desenvolvidas pelo Governo que aí está.
De maneira que essa reação da população, sobretudo dos nossos jovens, dos nossos profissionais
liberais, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, é
a demonstração da insatisfação que hoje está latente
na cabeça, no coração, de toda a população brasileira.
É o momento, Sr. Presidente, de fazermos uma
reflexão, e o Congresso Nacional não pode continuar
sendo submisso ao Palácio do Planalto.
Nós temos que ter aqui, com certeza, as nossas
prerrogativas respeitadas. Nós temos que ter aqui, com
certeza, o direito de legislar, para buscarmos, efetivamente, boas leis que possam atender às demandas
do povo brasileiro, que, certamente, são imensas, sobretudo nas políticas a que me referi.
De maneira que encerro, Sr. Presidente. O Brasil
está voltando, ou seja, o Brasil está mudando. Vamos
mudar também com ele.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos, apoiando,
também, as manifestações que estão acontecendo, na
certeza de que elas ajudarão a pautar o Executivo, o
Legislativo e, oxalá, o próprio Judiciário.
Quero passar a palavra, neste momento, à Senadora Angela Portela. (Pausa.)
Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata, como oradora inscrita.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, aproveito para
cumprimentar os médicos e médicas que estão nas
galerias para acompanhar a votação do item 12, o do
Ato Médico. (Palmas.)
Sejam bem-vindos!
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srªs e Srs. Senadores, caros visitantes que nos
alegram com sua presença nas galerias do nosso
Senado, acompanhando justas reivindicações da
sociedade brasileira, no caso, dos médicos brasileiros. Aqui também quero saudar os dois baianos
representando o Conselho Regional de Medicina da
Bahia e todos os representantes dos outros conselhos regionais. (Palmas.)
Quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o Brasil inteiro registrou, os políticos bra-
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sileiros não são exceção em aqui registrar, as vigorosas manifestações que ocorreram no País, no dia de
ontem, e buscamos entender o significado das ruas,
Senador Antônio Carlos Valadares. Não tenho dúvida
de que essas manifestações começaram com a discussão do aumento da tarifa do transporte de ônibus
em São Paulo. Aliás, tema recorrente no movimento
estudantil. Eu mesma, quando Presidente do DCE da
Ufba, em 1981, participei intensamente de uma manifestação com o mesmo conteúdo. À época, era um
movimento contra a carestia, e os estudantes foram à
rua protestar contra o aumento do transporte coletivo.
O fato terminou inclusive com a demissão do
prefeito de Salvador, porque naquela época não havia
eleições direta para prefeito de capital, num famoso
episódio que se caracterizou pelo chamado de quebra-quebra dos ônibus de Salvador. Em 2005, também
em Salvador, durante 10 dias, a cidade foi parada
pelo chamado movimento Revolta do Busu, que tinha
a mesma motivação de contestar o aumento no transporte coletivo da nossa cidade.
Esse é um tema que faz parte da vida e da história
política do movimento estudantil brasileiro e também
das camadas populares da nossa população.
No entanto, esse movimento hoje surge de maneira inovadora, não foi articulado pelas tradicionais
lideranças das organizações estudantis, como a UNE,
a Ubes, a Abes, os diretórios centrais de estudantes,
os centros acadêmicos ou as centrais sindicais. Não.
Foi criado por um movimento que se articula nas redes
sociais e que se expressa, no momento devido, naquela manifestação vigorosa, sem lideranças tradicionais,
com pauta um tanto quanto confusa, mas que, na sua
essência, expressa insatisfação com a qualidade de
vida, com a situação pela qual a juventude e o povo
brasileiro passam.
Esta mobilização, na minha opinião, não nega
as conquistas realizadas pelo Brasil, nos últimos 10
anos; ela não nega, em nenhum momento, o fato de
termos feito uma transformação social em nosso País
capaz de incluir mais de 30 milhões de pessoas que
saíram da pobreza absoluta; ela não nega a existência
de políticas públicas de inclusão social, de políticas
públicas de igualdade, que buscam a igualdade social. Ela apenas afirma que quer muito mais, que quer
mais e de uma outra forma, que a política precisa se
expressar e se efetivar de outra maneira. E nós, que
somos políticos, precisamos compreender isso para
compreender o limite da nossa ação, o limite da democracia representativa, os instrumentos de participação
popular novos que estão sendo criados.
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Em 1988, quando da Constituição Cidadã, o
Congresso Nacional se abriu para uma mobilização,
dantes nunca vista também, de todos os segmentos
da sociedade brasileira, que apresentaram aqui a sua
pauta política, durante um ano e meio debateram sobre ela, logo depois uma votação e uma modificação
da estrutura da lei maior deste País, consolidando direitos, muitos deles ainda não regulamentados, ainda
não efetivados.
Estamos, a todo momento, ainda passando por um
processo de debate daqueles que perderam naquela
Constituição e pretendem retomar teses derrotadas;
como outros, que, numa situação nova, apresentam
nova pauta de reivindicações e direitos a que precisamos estar atentos.
A não presença de partidos políticos claramente
identificados como líderes dessa manifestação também torna necessário compreendermos a crise de
representação política por que passam os partidos
existentes hoje no Brasil.
É também necessário, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, entender os movimentos. Num primeiro
momento, uma manifestação pequena, que recebeu
da mídia, assim como daqueles que assistiam àquele
movimento agressivo, inicialmente, uma condenação;
logo depois, com a percepção da capacidade de agregação que essa manifestação veio a ter, foram cerca
de 300 mil brasileiros que se manifestaram ontem.
Recebi, há pouco, depoimento de uma jornalista
baiana, dizendo da sua emoção ao ver de novo nas
ruas mais de 10 mil pessoas reunidas, jovens, pessoas de idade, da nossa idade, que participaram de uma
geração de movimentos de luta pela democracia, ao
ver ressurgir a força desse movimento de rua.
Lembro-me do velho Ulysses Guimarães, do MDB
histórico, que nos dizia: “Não nos afastemos das ruas!”.
E é buscando juntar essa lição antiga com a lição
do presente que acho que nós temos que raciocinar.
As manifestações, em geral, não apontam que
tenham acabado ou que vão acabar. Eu creio que durante a Copa das Confederações elas vão se repetir.
Por quê? Porque a Copa das Confederações, de um
lado, demonstra um esforço de investimento e de gasto
governamental sem haver, do outro lado, o chamado
legado, a chamada contrapartida para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, nas grandes cidades
brasileiras, com as obras de mobilidade e de infraestrutura urbana.
Essas obras indispensáveis à conquista de uma
vida melhor nas grandes cidades do nosso País não se
realizaram por uma razão ou por outra. Elas atrasaram
e não conseguiram, pelo menos neste momento, estar
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presentes, dando à população e à juventude dessas
cidades a ideia de que a sua vida melhorou porque os
serviços de transporte coletivos melhoraram, porque
a mobilidade, a concentração da população naquela
grande cidade terminou levando a que conquistasse
melhores serviços de saúde e melhores serviços de
educação, melhores serviços de segurança pública,
numa sociedade em que ligamos a televisão ou abrimos os jornais, diariamente, e assistimos, todos os
dias, a um crescente show de violência nas grandes
cidades brasileiras.
A juventude brasileira é a principal vítima da
violência a que estamos assistindo, dia a dia, nos
grandes e nos pequenos centros urbanos, que também já começam a ser contaminados pela violência,
também são protagonistas da violência, numa relação
direta daquilo que deixamos de dar, como Estado, de
oportunidades para esse adolescente, hoje jovem,
em nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu creio
que, para alguns, sem dúvida alguma, para todos aqueles que têm mandato, fica sempre uma interrogação:
se há alguém articulando isso contra determinado
governo ou outro. Eu não creio. Eu creio que há muito
mais um não aos governos e à política, na forma como
ela se realiza e se estrutura, hoje, no Brasil, dado pela
juventude brasileira nesses dias, do que uma contestação a um governo especificamente.
Temos que antenar os nossos ouvidos para ouvir aquilo que as ruas estão nos indicando, para fazer
uma política de outro tipo, uma política que leve em
conta os compromissos, a coerência com aquilo que
defendemos na hora em que nos apresentamos para
a população, a coerência com aqueles interesses que
representamos, aqui no Senado, aqui no Parlamento, na
Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas
e nos governos, a coerência daqueles que prometem
alguma coisa. Todo e qualquer governo que promete
alguma coisa e que, depois que assume o governo,
diz: “Essa não era a pauta que eu posso efetivar, porque isso eu falei quando era de oposição e, hoje, sou
governo, não falo mais sobre isso.”, tudo isso fica na
memória dessa juventude, que é filha de uma geração
que foi às ruas e lutou – e alguns segmentos até pegando em arma – para conquistar a liberdade política
em nosso País.
Nós não podemos deixar de levar em conta que
esses jovens que estão nas ruas são os nossos herdeiros, os herdeiros de uma história política construída por todos nós para conquistarmos a democracia,
a quem devemos a satisfação daquilo que fazemos e
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a coerência daquilo que pregamos. E é isso que eles
querem que nós atendamos neste momento.
Eu penso que, se não estivermos atentos a esse
movimento, essas manifestações podem tomar novos
rumos, podem tomar, sim, o rumo de contestar os Governos estaduais, o Governo Federal e os Governos
municipais. Podem, sim. Embora essa não seja a sua
motivação imediata, as motivações vão se somando,
quando vão se somando as insatisfações, e ninguém
sabe onde vai parar. Mas é preciso, acima de tudo,
que, para que ela possa significar um movimento de
transformações positivas, de agregação de valor humanitário e libertário do nosso País, este Senado se
abra para ouvir a voz das ruas e da juventude brasileira, para, assim, poder ter e ser o interlocutor daquilo
que o nosso jovem espera que sejamos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senadora Lídice da Mata, que também
defendeu as livres manifestações. Poderia usar o tema
“Liberdade, liberdade! Abre as asas sobre nós”, e essa
juventude defende causas, e não coisas.
Passo a palavra neste momento, como Líder, ao
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero chamar a atenção para
um ponto, e V. Exª é uma das pessoas que mais tem,
ao longo dos anos, trabalhado nesta Casa com a lógica
não só do respeito, mas também do pleno e total apoio
a todos os movimentos sociais, às manifestações, eu
diria, do processo que é um processo extremamente
positivo na sociedade brasileira que é a nossa capacidade de mobilização.
O dia de ontem foi marcado exatamente por essa
síntese daquilo que a própria Presidenta hoje colocou,
das mudanças que se processaram no Brasil, do desejo por mudanças e, no aspecto central, daquilo que
nós chamamos muito de o novo comportamento da
sociedade brasileira.
Tentar fazer a análise do que foi o processo dessas
manifestações é um erro. Aliás, esse foi o erro inicial
daqueles que achavam que podiam tangenciar esse
processo, meu caro Paulo Paim, e não ir ao centro da
questão, principalmente com ausculta, com diálogo e
sem o processo de repressão.
É verdade que o movimento nasceu com um objeto. O objeto da busca por melhoria nas condições de
transporte; da busca por melhorias, inclusive, com a
redução do preço da tarifa. Mas passamos a conviver
com o cenário de quem efetivamente estava num processo de mudança de vida e que não tinha experimen-
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tado, por parte da prestação dos serviços, o mesmo
caminho de volta.
Se localizarmos isso bem, poderíamos pontuar,
meu caro Senador Paulo Paim, até do ponto de vista
do que é o avanço tecnológico. Há setores que experimentaram as mais avançadas ferramentas tecnológicas, mas que continuam prestando serviços como
se no passado estivessem, que continuam prestando
serviços sem a qualidade que a inovação possibilita.
Ora, um trabalhador que passou a ter uma renda muito melhor, que passou a poder se deslocar para fazer
outras coisas que não só usar o sistema de transporte
para o trabalho e para o lazer, esse sujeito continua
ainda, Senador Paulo Paim, tendo que ficar às vezes
seis horas dentro de um transporte coletivo, seis horas
do seu dia, quando não mais do que isso, a depender
inclusive do sistema de trânsito, da mobilidade.
Ocorreu, ao longo desse período, uma verdadeira
degradação da mobilidade urbana. Fomos convivendo
com cidades em que o processo de evolução se deu
de forma inversa na qualidade de vida e naquilo que
se oferece para cada cidadão. Portanto, o que nos experimentamos foi algo que destoa completamente de
toda a história da evolução.
Assim, é extremamente natural que algo que
comece reivindicando melhorias no ponto de vista da
tarifa chegue até a outras questões da sociedade. A
população quer mais saúde, a população quer mais
educação, ainda que se possa dizer: “Mas nós interiorizamos, criamos novos parâmetros, adotamos novos
marcos, há uma melhoria consubstancial da universalização de serviço!” Mas isso continua ainda, meu caro
Presidente Renan, sendo algo muito difícil. A população
quer efetivamente poder experimentar.
É natural que a crítica tenha também a direção a
partir da relação com os poderes constituídos, sejam
eles municipais, estaduais ou até federal, até porque
a partir dessas estruturas é que temos efetivamente
a consagração e a implementação de políticas públicas neste País.
Acredito, meu caro Senador José Pimentel, que
a realidade que se apresenta é uma realidade posta
a partir, inclusive, da necessidade dessa população
de dizer não só que ela está atenta, como ela precisa também participar, cada vez mais, dos atos e dos
fatos e das decisões deste País, principalmente num
tempo em que essas ferramentas a que aqui me referi
deveriam mudar a qualidade dos serviços, deveriam
incluir muito mais gente. E essas ferramentas também, meu caro Senador Renan, deveriam permitir um
grau maior de ausculta por parte do Poder Público
à sociedade, na medida inclusive em que essa aus-
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culta pudesse consolidar a verdadeira construção,
meu caro Senador José Sarney, de políticas públicas,
guardando relação com a realidade local, com os desejos individuais e, principalmente, com os anseios
da população brasileira, anseios esses, em algum
tempo, eu diria até estrangulados, ou até represados,
em outras fases, inexistentes.
Portanto, este é um momento em que, mais do
que a preocupação ou o temor, o Poder Público tem
que ir ao encontro desse clamor, auscultar de forma
cada vez mais aguçada, e permitir, através do dialogo,
a interação, e não através da repressão.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Ainda que alguns digam que há excessos aqui, ali e
acolá, toda vez que nós temos um processo de manifestação pública, um exagero de um lado ou de outro
pode provocar um estopim. Portanto, nessa hora, a boa
dose, a capacidade de diálogo, o excessivo exercício,
inclusive, da plena democracia, respeitando o direito
de todos, essas coisas são fundamentais para que a
gente consolide esse nosso estágio democrático hoje
vivenciado no Estado brasileiro.
Por isso, Senador Renan, acredito que a gente
está diante de um momento que nos leva claramente
a uma possibilidade de, cada vez mais, aí, sim, acirrar na execução de políticas públicas e buscar a solução para os graves problemas ainda vivenciados pelo
povo brasileiro.
Por isso, acho que a Presidenta Dilma foi muito
feliz quando disse hoje: “O País acordou de outra forma”.
Acordou de outra forma, e é importante, inclusive,
que esse acordar, esse despertar, esse chamamento
sirva exatamente para a gente entender qual o caminho que devemos trilhar para consolidar, de uma vez
por todas, a democracia no Brasil, mas, principalmente,
para assegurar ao povo brasileiro a universalização de
serviço, acesso de forma igual e, por fim, eu diria, para
consolidar efetivamente a democratização na distribuição dos recursos da nossa Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi encaminhado à publicação da Mesa
do Senado Federal o Parecer nº 538, de 2013, da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 11, de 2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem Brasileiro
nº 5, de 2011, proveniente do Programa Senado Jovem Brasileiro, concluindo pelo seu acatamento nos
seguintes termos:
Projeto de Lei do Senado nº 235, de 2013, que
altera a Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre o ensino
de língua estrangeira na educação básica.
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Nos termos do art. 102, parágrafo único, inciso
I, do Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – A Comissão Diretora apresenta o
Projeto de Lei nº 234, de 2013, que estabelece a
obrigatoriedade de criação de registro no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ para gestão da
verba indenizatória destinada ao exercício do mandato parlamentar.
É o seguinte o Projeto:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2013
Estabelece a obrigatoriedade de criação
de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ para a gestão da
verba indenizatória destinada ao exercício
do mandato parlamentar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A gestão da verba indenizatória para o
custeio da atividade parlamentar dos membros do
Congresso Nacional deverá dar-se por meio de conta
bancária exclusiva, vinculada a número de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ
próprio.
Art. 2º A emissão do número de registro no CNPJ,
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será feita
mediante apresentação de certidão da respectiva Casa
Legislativa de que o parlamentar tomou posse e está
no exercício regular do mandato.
Art. 3º A prestação de contas relativa à verba
indenizatória para o custeio da atividade parlamentar
deve ser acompanhada do extrato da conta bancária
vinculada ao exercício do mandato parlamentar.
Art. 4º Aplica-se, no que couber, à gestão financeira das contas bancárias de que trata esta Lei, os
mesmos princípios e regras gerais aplicáveis à movimentação financeira destinada a custear as campanhas eleitorais.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor no início da sessão
legislativa subsequente à sua publicação.
Justificação
Os recursos da verba indenizatória para exercício da atividade parlamentar atualmente vêm sendo
depositados na conta bancária de pessoa física do
parlamentar, não raro, misturando-se à sua própria
movimentação financeira pessoal.
Em tempos de transparência com recursos públicos, é desejável e mesmo imperativo que haja uma
absoluta separação entre as despesas realizadas pelo
parlamentar em suas atividades privadas e aquelas
relacionadas ao exercício do mandato parlamentar.
Por esse motivo é que se propõe o presente projeto, com o fito de possibilitar, nos mesmos moldes já
existentes para a gestão financeira dos recursos das
campanhas eleitorais, a criação de um CNPJ próprio
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e conta bancária vinculada a ele exclusivamente destinados à gestão dos recursos da verba indenizatória
para exercício da atividade parlamentar.
Para isso contamos com o apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto ficará perante a Mesa durante
cinco dias úteis, para recebimento de emendas, nos
termos do art. 235, inciso II, letra “f”, do Regimento
Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que ontem,
por ocasião das manifestações democráticas, o Senado resolveu publicar uma nota à população.
Eu pediria a atenção dos Srs. Senadores, para
eu fazer a sua leitura.
Nota à população.
O Congresso Nacional reconhece a legitimidade das manifestações democráticas como as
havidas hoje, desde que as instituições sejam
preservadas.
Pessoalmente, dei ordens à Polícia Legislativa para que não reprimisse a manifestação
popular e que, em nenhuma hipótese, usasse de violência, mantendo apenas a ordem
necessária.
O Congresso Nacional continuará aberto às
vozes das ruas e recolherá todos os sentimentos das manifestações, a fim de encaminhar
soluções no que lhe couber, como não poderia
ser diferente em um ambiente de democracia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 539,
de 2013, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 16, de 2011,
que encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem
Brasileiro nº 10, de 2011, proveniente do Programa
Senado Jovem Brasileiro, concluindo pelo seu acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2013,
que altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que
regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono
Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para dispor sobre a concessão de bolsa de
qualificação profissional ao beneficiário do Programa
Bolsa Família.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2013
Define crime conexo, para fins do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.683, de 28 de
agosto de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Não se incluem entre os crimes conexos,
definidos no art. 1º, § 1º da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, aqueles cometidos por agentes públicos,
militares ou civis, contra pessoas que, de qualquer
forma, se opunham ao regime de governo vigente no
período por ela abrangido.
Art. 2º A prescrição, bem como qualquer outra
causa de extinção da punibilidade, não é aplicável aos
crimes a que se refere o art. 1º.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observando-se seus efeitos a partir da data da
promulgação da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979.
Justificação
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a arguição
de descumprimento de preceito fundamental nº 153,
em 29 de abril de 2010, entendeu que a expressão
“crimes conexos”, empregada no caput e no § 1º do
art. 1º da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, Lei
da Anistia, abrigava os crimes comuns, praticados por
agentes públicos, civis e militares, contra os oponentes do regime então vigente. Fundamentou essa posição com o argumento da impossibilidade de fazer o
sistema internacional de direitos humanos e mesmo

JUNHO
DE 2013
Junho de 2013

o inciso XLIII do art. 5º da Carta de 1988, que declara
o crime de tortura inafiançável e insusceptível de graça e anistia, retroagirem em seus efeitos a 1979. Nas
palavras do relator, Ministro Eros Grau, um novo entendimento do significado e abrangência da expressão
“crimes conexos” só poderia advir de uma revisão da
Lei da Anistia, a ser promovida pelo Poder Legislativo.
Esse o objetivo do presente projeto de lei: revisar
a Lei da Anistia, de maneira a promover sua adequação aos princípios fundamentais que inspiram a Constituição de 1988 e o sistema de tratados internacionais
sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.
No que se refere à compatibilidade entre a Lei
da Anistia e a Constituição, cabe assinalar o princípio,
evidente, da supremacia da Constituição sobre a legislação anterior e da consequente caducidade de toda
norma anterior que ofenda algum de seus princípios
fundamentais no momento mesmo de sua promulgação. Sob esse ponto de vista, portanto, parece claro
que a Lei da Anistia necessita de revisão que retire do
seu alcance os crimes cometidos por agentes públicos
que atuavam na repressão aos movimentos populares
contra o regime militar.
No que respeita ao sistema internacional de direitos humanos, é preciso lembrar o julgamento da
Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 24 de
novembro de 2010, posterior, portanto, à mencionada
decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou:
“As disposições da Lei de Anistia brasileira, que
impedem a investigação e sanção de graves
violações de direitos humanos, são incompatíveis com a Convenção Americana, carecem
de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação dos
fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco
podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de
direitos humanos consagrados na Convenção
Americana, ocorridos no Brasil.”
A decisão da Corte prossegue recusando o recurso à prescrição, à irretroatividade da lei penal, à
coisa julgada e mecanismos outros similares em seus
efeitos de exclusão de responsabilidade e indicando
como caminho obrigatório a investigação, a responsabilização e a punição dos culpados.
É necessário lembrar que as decisões da Corte
vão além de uma simples recomendação e que, na
condição de membro, o Brasil tem responsabilidade
por seu cumprimento.
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Iniciativa legislativa semelhante foi tomada pela
ilustre Deputada Luiza Erundina na Câmara dos Deputados.
Adequar a Lei da Anistia à Carta de 1988 e ao
sistema internacional de direitos humanos é tarefa
urgente do Poder Legislativo brasileiro. Solicito, por
essa razão, o apoio de meus pares ao presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues, PSOL/AP.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979
Concede anistia e dá outras providências.
O Presidente Da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É concedida anistia a todos quantos,
no período compreendido entre 02 de setembro de
1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes
políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais,
aos que tiveram seus direitos políticos suspensos
e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos
Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos
Militares e aos dirigentes e representantes sindicais,
punidos com fundamento em Atos Institucionais e
Complementares (vetado).
§ 1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com
crimes políticos ou praticados por motivação política.
§ 2º Excetuam-se dos benefícios da anistia os
que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.
§ 3º Terá direito à reversão ao Serviço Público
a esposa do militar demitido por Ato Institucional, que
foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo,
para poder habilitar-se ao montepio militar, obedecidas
as exigências do art. 3º.
Art. 2º (Revogado pela Lei nº 10.559, de 2002)
Art. 3º O retorno ou a reversão ao serviço ativo
somente deferido para o mesmo cargo ou emprego,
posto ou graduação que o servidor, civil ou militar,
ocupava na data de seu afastamento, condicionado,
necessariamente, à existência de vaga e ao interesse
da Administração.
§ 1º Os requerimentos serão processados e instituídos por comissões especialmente designadas pela
autoridade a qual caiba a apreciá-los.
§ 2º O despacho decisório será proferido nos centos e oitenta dias seguintes ao recebimento do pedido.
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§ 3º No caso de deferimento, o servidor civil será
incluído em Quadro Suplementar e o Militar de acordo com o que estabelecer o Decreto a que se refere
o art. 13 desta Lei.
§ 4º O retorno e a reversão ao serviço ativo não
serão permitidos se o afastamento tiver sido motivado
por improbabilidade do servidor.
§ 5º (Revogado pela Lei nº 10.559, de 2002)
Arts. 4º e 5º (Revogados pela Lei nº 10.559, de
2002)
Art. 6º O cônjuge, qualquer parente, ou afim, na
linha reta, ou na colateral, ou o Ministro Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que,
envolvida em atividades políticas, esteja, até a data
de vigência desta Lei, desaparecida do seu domicílio,
sem que dela haja notícias por mais de 1 (um) ano
§ 1º Na petição, o requerente, exibindo a prova
de sua legitimidade, oferecerá rol de, no mínimo, 3
(três) testemunhas e os documentos relativos ao desaparecimento, se existentes.
§ 2º O juiz designará audiência, que, na presença do órgão do Ministério Público, será realizada nos
10 (dez) dias seguintes ao da apresentação do requerente e proferirá, tanto que concluída a instrução, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, sentença, da qual, se
concessiva do pedido, não caberá recurso.
§ 3º Se os documentos apresentados pelo requerente constituirem prova suficiente do desaparecimento, o juiz, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte
e quatro) horas, proferirá, no prazo de 5 (cinco) dias e
independentemente de audiência, sentença, da qual,
se concessiva, não caberá recurso.
§ 4º Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar a ausência gera a presunção de
morte do desaparecido, para os fins de dissolução do
casamento e de abertura de sucessão definitiva.
Art. 7º A conhecida anistia aos empregados
das empresas privadas que, por motivo de participação em grave ou em quaisquer movimentos reivindicatórios ou de reclamação de direitos regidos pela
legislação social, haja sido despedidos do trabalho,
ou destituídos de cargos administrativos ou de representação sindical.
Art. 8º Os anistiados, em relação as infrações e
penalidades decorrentes do não cumprimento das obrigações do serviço militar, os que à época do recrutamento, se encontravam, por motivos políticos, exilados
ou impossibilitados de se apresentarem.
Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos dependentes do anistiado.
Art. 9º Terão os benefícios da anistia os dirigentes e representantes sindicais punidos pelos Atos a
que se refere o art. 1º, ou que tenham sofrido punições
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disciplinares incorrido em faltas ao serviço naquele período, desde que não excedentes de 30 (trinta) dias,
bem como os estudantes.
Art. 10.Os servidores civis e militares reaproveitados, nos termos do art. 2º, será contado o tempo de
afastamento do serviço ativo, respeitado o disposto
no art. 11.
Art. 11.Esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive aqueles
relativos a vencimentos, saldos, salários, proventos,
restituições, atrasados, indenizações, promoções ou
ressarcimentos.
Art. 12. Os anistiados que se inscreveram em
partido político legalmente constituído poderão voltar e
ser votados nas convenções partidárias a se realizarem
no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência desta Lei.
Art. 13. O Poder Executivo, dentro de 30 (trinta)
dias, baixará decreto regulamentando esta Lei.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1979; 158º da Independência e 91º da República.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; de Relações Exteriores e
Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 238, DE 2013
Altera a Lei nº 9.715, de 25 de novembro de
1998, para excluir os valores destinados ao
pagamento de benefícios do regime próprio
de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal da base de cálculo das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP das pessoas jurídicas de
direito público interno.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido de § 8º, com
seguinte redação:
“Art. 2º ............................................................
........................................................................
§ 8º Não se incluem na base de cálculo das
pessoas jurídicas de direito interno de que trata
o III do caput deste artigo os valores destinados ao pagamento de benefícios do regime
de previdência instituídos com fundamento no
art. 40 da Constituição Federal, decorrentes de
receitas de contribuições previdenciárias, do
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resultado da aplicação de seus recursos e da
compensação financeira prevista pela Lei nº
9.796, de 5 de maio de 1999.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, gerando efeitos financeiros a partir de 1º
de janeiro do ano seguinte.
Justificação
O projeto de lei que se propõe tem como objetivo
alterar a base de cálculo sobre a qual incide a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/PASEP) de responsabilidade
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, adequando-a aos conceitos adotados pela doutrina e legislação
pátria. A ideia é excluir todas as fontes de custeio dos
regimes próprios de previdência social dessa base, já
que, tecnicamente, elas diferem dos recursos orçamentários dos entes federativos a que estão vinculadas.
A primeira diferença já é percebida na Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000). Ela explicitamente determina
a segregação das receitas e despesas previdenciárias,
tanto para fins de apuração de receita corrente líquida
como para a elaboração de demonstrativos obrigatórios,
de modo a permitir a separação patrimonial e contábil
dos recursos dos regimes de previdência.
A previsão de separação dos recursos também
encontra respaldo na Lei nº 9.717, de 1998, que dispõe
sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos (...). Essa Lei, no art. 6º, previu a
criação de fundos previdenciários próprios, na forma
do art. 249 da Constituição Federal (CF), com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos
benefícios de aposentadoria e pensão. Desde então,
diversos atos normativos expedidos pela União têm
estabelecido os parâmetros e diretrizes gerais para
organização dos Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS), reforçando a necessidade de separação dos seus recursos. A finalidade é resguardar a
sua utilização exclusivamente para o pagamento dos
benefícios previdenciários. Dessa forma, facilita-se o
alcance do equilíbrio financeiro e atuarial do regime de
previdência, conforme prevê o art. 40 da CF.
O § 1º do art. 2º da já referida Lei nº 9.717, de
1998, estabelece a responsabilidade solidária da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios pelas obrigações de seus regimes de previdência, devendo esses
entes federativos assegurar a cobertura de eventuais
insuficiências financeiras dos seus regimes próprios.
Portanto, todo e qualquer recurso subtraído dos fundos
previdenciários para outra finalidade, ainda que para
pagamento de tributo como o Pasep, resultará em maior
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ônus para o Tesouro do ente federativo detentor dos
RPPS, o que fatalmente recairá sobre o contribuinte, já
que eventuais necessidades de aporte para a cobertura
de déficits serão necessariamente supridas por recursos orçamentários, com relevante repercussão social.
Conhecido o problema, cabe refletir se a base
de apuração do PASEP referida no art. 2º da Lei nº
9.715, de 1998, bem como as “receitas próprias” de
que trata o art. 2º, inciso II, da Lei Complementar nº
8, de 1970, interpretadas à luz do conceito de receita
corrente líquida adotado pela LRF, abrangem ou não
os recursos destinados ao pagamento dos benefícios
previdenciários dos regimes instituídos com fundamento no art. 40 da CF.
O melhor entendimento parece ser o de que esses
recursos não representam receitas próprias das pessoas jurídicas de direito público interno, mas apenas
recursos que transitam pelos seus orçamentos, destinados à formação de reservas para o pagamento de
benefícios aos segurados. A unidade gestora de previdência própria (§ 20 do art. 40 da CF), independente
na forma de organização (com ou sem personalidade
jurídica própria), é tão somente administradora dos
recursos de interesse dos segurados do regime, portanto apenas gestora/administradora de recursos de
terceiros. Um bom exemplo para ilustrar a impropriedade da tributação são os recursos recebidos a título
de compensação pelos entes federados, tecnicamente
um ressarcimento de despesa realizada. Não é lógico
incluir tais receitas no orçamento geral do ente federativo recebedor da compensação para efeito de cálculo da contribuição para o Pasep, já que a despesa
compensada refere a gasto que por direito não seria
da responsabilidade do ente federativo tributado.
Além do impacto financeiro, que atenta contra a
sustentabilidade dos RPPS, a ausência de definição
sobre a matéria tem causado divergência nos procedimentos adotados pelos entes federados que contam
com regimes de previdência próprios, inclusive pela diversidade de interpretação das unidades da Secretaria
da Receita Federal (RFB), tanto na orientação quanto
na fiscalização. O fato acaba por gerar insegurança
jurídica e, muitas vezes, a imposição de penalidades
pelo órgão fiscalizador.
Importante lembrar que, no passado, a própria
Receita Federal do Brasil (RFB), na linha dos argumentos expostos, já atribuiu tratamento diferenciado
às entidades fechadas e abertas de previdência complementar, ao estabelecer, na revogada Instrução Normativa SRF nº 247, de 2002, a exclusão dos valores de
contribuições recebidas e rendimentos auferidos em
aplicações financeiras da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep.
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A revogação, ao que parece, teve o objetivo de
desfazer situação contraditória: enquanto as entidades
fechadas e abertas de previdência complementar recebiam tratamento mais favorável em relação ao PIS/
Pasep, os fundos dos regimes próprios de previdência
social dos entes federativos, custeados pelos pelo contribuinte, tinham (e ainda têm) a totalidade dos seus
recursos compondo a base de cálculo do PIS/Pasep.
Infelizmente, em vez de estender a regra mais benéfica aos entes federados, optou-se pela sua revogação
da regra mais benéfica às entidades de previdência
complementar.
Finalmente, em respeito à Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF), estimamos a renúncia de receita em R$
501,8 milhões; R$ 544,6 milhões e R$ 602,4 milhões,
respectivamente para cada um dos três exercícios previstos no art. 14 da LRF.
Certo de que a medida proposta representa significativo avanço, com reflexos positivos sobre os combalidos orçamentos dos entes federativos, pedimos o
apoio dos colegas à aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique
da Silveira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998
Conversão da MPv nº 1.676-38, de 1998
Dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/
PASEP, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República, adotou a Medida Provisória nº 1.676-38, de 1998, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre as contribuições para
os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que
tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de
3 de dezembro de 1970.
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será
apurada mensalmente:
I – pelas pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do imposto
de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com
base no faturamento do mês;
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II – pelas entidades sem fins lucrativos definidas
como empregadoras pela legislação trabalhista e as
fundações, com base na folha de salários; .(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público
interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
§ 1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão,
também, a contribuição calculada na forma do inciso
I, em relação às receitas decorrentes de operações
praticadas com não associados.
§ 2o Excluem-se do disposto no inciso II deste
artigo os valores correspondentes à folha de pagamento das instituições ali referidas, custeadas com
recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se
incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos
classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
§ 4o Não se incluem, igualmente, na base de cálculo
da contribuição das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os recursos recebidos a título
de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.
(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
§ 5o O disposto nos §§ 2o, 3o e 4o somente se
aplica a partir de 1o de novembro de 1996.
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará
a retenção da contribuição para o PIS/PASEP, devida
sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei nº
12.810, de 2013)
...
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
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Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
...
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I – por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma
da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)
II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões,
por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a
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remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião
da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à
totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência
de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
47, de 2005)
§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação
ao disposto no § 1º, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 6º As aposentadorias e pensões dos servidores
públicos federais serão custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores,
na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 3, de 1993)
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes
dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição,
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é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
20, de 15/12/98)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício
da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos
a que teria direito o servidor em atividade na data de
seu falecimento, observado o disposto no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício
de pensão por morte, que será igual: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à
data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
II – ao valor da totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento,
até o limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o
art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela
excedente a este limite, caso em atividade na data
do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou
municipal será contado para efeito de aposentadoria
e o tempo de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma
de contagem de tempo de contribuição fictício. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) (Vide
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma
total dos proventos de inatividade, inclusive quando
decorrentes da acumulação de cargos ou empregos
públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao
montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma
desta Constituição, cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime
de previdência dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos
e critérios fixados para o regime geral de previdência
social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20,
de 15/12/98)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração bem como de outro cargo temporário ou
de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor
das aposentadorias e pensões a serem concedidas
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 15. Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para
atender aos seus respectivos servidores titulares de
cargo efetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
20, de 15/12/98)
§ 15. O regime de previdência complementar de
que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art.
202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio
de entidades fechadas de previdência complementar,
de natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado
ao servidor que tiver ingressado no serviço público até
a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
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§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3°
serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de
que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de
cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que
tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um
regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada ente
estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da
lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
..
LEI No 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999
Regulamento
Dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e
os regimes de previdência dos servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, nos casos de contagem
recíproca de tempo de contribuição para
efeito de aposentadoria, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
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na hipótese de contagem recíproca de tempos de
contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo à
última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 239, DE 2013
Altera o Código de Defesa do Consumidor
para estabelecer que não incidirão juros
de mora ou quaisquer penalidades na hipótese de depósito judicial dos valores
controvertidos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 39. ..........................................................
........................................................................
XIV – efetuar cobrança de débito cujo valor
tenha sido objeto de depósito judicial antes do
trânsito em julgado da decisão em processo
movido pelo consumidor contestando validade
de cláusula contratual, ficando, durante o período em que tramitar a ação judicial, suspenso
todos os efeitos de mora.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º O art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 51. ..........................................................
........................................................................
§ 5º Na hipótese de depósito judicial efetuado
em processo em que se discute validade de
cláusula contratual, não incidirão, durante o
período em que tramitar a ação judicial, juros
de mora sobre o valor do originalmente contratado, devendo a sentença decidir expressamente a respeito do seguinte:
I – destino dos valores depositados com a remuneração do capital cabível;
II – quais penalidades contratualmente previstas serão aplicáveis ao caso concreto, no caso
de julgada improcedente ou parcialmente procedente a ação movida pelo consumidor.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
São comuns litígios envolvendo consumidores e
fornecedores a respeito de cláusulas contratuais abu-
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sivas. Em vários desses casos, é facultado ao consumidor o depósito judicial de valores controvertidos.
Nesse caso, deve o fornecedor se abster de tomar
qualquer medida contra o consumidor, uma vez que
a questão pende de julgamento, bem como o cumprimento da eventual obrigação se encontra garantida
pelo depósito judicial.
Contudo, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), não é expresso a respeito da incidência de juros de mora na
hipótese em que o consumidor depositar judicialmente
os valores objeto de litígio.
Entendemos que, nesse caso, não deve o consumidor sofrer qualquer tipo de cobrança ou penalidade,
bem como sobre a dívida em questão não devem incidir juros de mora, exatamente porque o consumidor
efetuou o depósito dos valores discutidos em juízo.
A questão é, inclusive, objeto de enunciado da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à correção monetária: “O estabelecimento de
crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa
aos valores recolhidos” (Súmula nº 179).
Assim, é imperioso estabelecer que, na hipótese
de existência de depósito judicial em ação em que se
discute aplicabilidade de cláusula contratual, não deverão incidir juros de mora, assim como o consumidor
não poderá sofrer qualquer cobrança até o julgamento
final da ação.
Estamos certos, em face das razões aqui expostas, que, com o indispensável apoio dos eminentes
Pares, será esta proposição aprovada.
É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
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 Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
SEÇÃO IV
Das Práticas Abusivas
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;
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II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades
de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos
e costumes;
III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços;
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI – executar serviços sem a prévia elaboração
de orçamento e autorização expressa do consumidor,
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VII – repassar informação depreciativa, referente 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 expedidas 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 cumprimento 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 – 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 conversão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999
XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento 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 diverso do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído
pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras
grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Cláusulas Abusivas
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer
natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de
consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa
jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
II – subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste
código;
III – transfiram responsabilidades a terceiros;
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a eqüidade;
V – (Vetado);
VI – estabeleçam inversão do ônus da prova em
prejuízo do consumidor;
VII – determinem a utilização compulsória de
arbitragem;
VIII – imponham representante para concluir ou
realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
IX – deixem ao fornecedor a opção de concluir
ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato
unilateralmente, sem que igual direito seja conferido
ao consumidor;
XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos
de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito
lhe seja conferido contra o fornecedor;
XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato,
após sua celebração;
XIV – infrinjam ou possibilitem a violação de
normas ambientais;
XV – estejam em desacordo com o sistema de
proteção ao consumidor;
XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos,
a vantagem que:
I – ofende os princípios fundamentais do sistema
jurídico a que pertence;
II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
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III – se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer
ônus excessivo a qualquer das partes.
§ 3° (Vetado).
§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público
que ajuíze a competente ação para ser declarada a
nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o
justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à
última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 31, DE 2013
Modifica os arts. 119, 120 e 121 da Constituição Federal, para proceder a alterações
na forma de escolha dos membros dos tribunais eleitorais, e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º Os arts. 119, 120 e 121 da Constituição
Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 119. ........................................................
........................................................................
II – por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, indicados
em lista tríplice, para cada vaga, pelo Supremo
Tribunal Federal, a partir de lista sêxtupla formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 120. ........................................................
§ 1º ................................................................
........................................................................
II – mediante eleição, pelo voto secreto:
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a) de um juiz, dentre os juízes do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado
ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz
federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;
b) de dois juízes, dentre juízes federais, escolhidos pelo Tribunal Regional Federal respectivo;
III – por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre advogados de
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados em lista tríplice, para cada vaga, pelo
Tribunal Regional Federal respectivo, a partir
de lista sêxtupla formulada pela Ordem dos
Advogados do Brasil.
........................................................................
§ 3º O Corregedor Regional Eleitoral será eleito entre os juízes de direito ou juízes federais,
à exceção dos desembargadores oriundos do
Tribunal de Justiça.” (NR)
“Art. 121. Lei complementar disporá sobre a
organização e competência dos tribunais, dos
juízes eleitorais e das juntas eleitorais.
§ 1º Os membros dos tribunais, os juízes eleitorais e os integrantes das juntas eleitorais, no
exercício de suas funções, e no que lhes for
aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A proposta de emenda à Constituição que ora
submetemos à deliberação desta Casa tem o objetivo de alterar a Carta Magna para modificar a forma
de escolha dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), a
composição desses últimos Tribunais e a designação
dos juízes de primeira instância da Justiça Eleitoral.
Assim, estamos propondo alterar o art. 119, inciso
II, da Constituição Federal (CF), para estabelecer que
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) participará
do processo de escolha dos dois juízes do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) oriundos da advocacia.
Assim, a OAB elaborará lista sêxtupla para cada
uma das duas vagas e encaminhará ao Supremo Tribunal Federal (STF), que reduzirá a lista sêxtupla para
lista tríplice e, por sua vez, encaminhará ao Presidente
da República, para escolha e nomeação de um dos
nomes de cada lista tríplice.
A alteração tem o objetivo de aplicar na Justiça
Eleitoral a regra mediante a qual a OAB deve participar
da escolha dos membros da advocacia que compõem

64

38026 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

os tribunais judiciários, a exemplo do que a Constituição prevê no caso dos Tribunais Regionais Federais
(TRFs) e dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal e Territórios – art. 94 da CF.
A proposta, pois, inclui entidade da sociedade civil
no processo que divide a responsabilidade e o poder
de elaborar a lista de advogados indicados ao TSE,
democratizando a escolha dos membros do órgão de
cúpula da Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido, a proposta de alteração do
art. 120, § 1º, III, da Lei Maior, no que toca aos TREs,
preceitua que a OAB participará do processo de escolha dos dois juízes desses Tribunais oriundos da advocacia, elaborando lista sêxtupla para cada uma das
duas vagas e encaminhando ao TRF com jurisdição
no correspondente Estado, que reduzirá a lista sêxtupla para lista tríplice e, por sua vez, a encaminhará ao
Presidente da República, para escolha e nomeação de
um dos nomes de cada lista tríplice.
No que diz respeito à troca do Tribunal de Justiça do Estado pelo TRF com jurisdição no Estado
como órgão que reduzirá a lista sêxtupla para lista
tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República, cabe recordar as características de Justiça
Federal da Justiça Eleitoral, bem como a necessidade de mitigar a participação dos Tribunais de
Justiça dos Estados na composição dos TREs, até
para afastar as disputas locais da indicação dos
seus membros. Além disso, ressalte-se que quatro
membros dos TREs já são indicados pelo Tribunal
de Justiça respectivo.
Quanto à ampliação da composição dos TREs,
dos atuais sete para nove juízes (inciso II do § 1º do
art. 120), sendo os dois novos componentes escolhidos
dentre juízes federais, pelo Tribunal Regional Federal
(TRF) com jurisdição no respectivo Estado, entendemos
tal alteração como importante para se obter equilíbrio
entre as magistraturas federal e estadual, pois dos
atuais sete juízes que compõem os TRE, apenas um
é membro da Justiça Federal, sendo quatro da Justiça
Estadual e dois advogados.
Por outro lado, as estatísticas demonstram que
nos últimos anos tem aumentado muito o quantitativo
de processos tramitando nos TREs, o que também
nos leva a propor a ampliação da sua composição,
dos atuais sete para nove juízes.
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De outra parte, propomos também estabelecer
que o Corregedor Regional Eleitoral seja eleito entre
os juízes estaduais ou juízes federais do respectivo
TRE, à exceção dos desembargadores estaduais que
compõem o Tribunal, mediante acréscimo de § 3º ao
art. 120 da Lei Maior.
Ocorre que a Constituição hoje é omissa no
que diz respeito a quem cabe ocupar a função de
Corregedor nos TREs e, no que diz respeito ao TSE,
a Lei Maior estabelece que o Corregedor será eleito
dente um dos dois juízes que são Ministros do Superior Tribunal de Justiça, enquanto o Presidente e
o Vice são eleitos entre os três juízes que são Ministros do STF.
É devido à omissão constitucional, a regra não
tem sido a eleição do Corregedor, como seria de se
esperar, mas em geral os regimentos internos dos Tribunais têm atribuído tal função a um desembargador, o
que seria inadequado, inclusive porque a Constituição
Federal atribui a Presidência e a Vice-Presidência dos
TREs a desembargadores (art. 120, § 2º), havendo assim uma concentração de poder inadequada.
Desse modo, parece-nos de todo razoável a
simetria que a alteração ora pretendida guarda com
o art. 119, parágrafo único, da Constituição Federal, que embora estabelecendo que o Presidente e
o VicePresidente do TSE serão escolhidos entre os
Ministros do STF que compõem a corte eleitoral superior, veda a esses Ministros ocupar a função de
Corregedor Eleitoral.
Por fim, estamos propondo substituir a expressão juízes de direito pela expressão juízes eleitorais
no caput e no § 1º do art. 121 da Constituição Federal.
Ocorre que o art. 118 da Lei Maior, ao arrolar os
órgãos da Justiça Eleitoral, fala em juízes eleitorais enquanto o art. 121 utiliza a expressão juízes de direito
para se referir aos órgãos eleitorais de primeiro grau,
o que não nos parece adequado.
Isso porque embora hoje sejam os juízes de
direito da Justiça estadual que exercem a função de
juiz eleitoral de primeira instância, nessa atividade
específica suas atribuições funcionais decorrem da
Justiça Eleitoral.
Em face do exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação da presente Proposta de
Emenda à Constituição.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos:
I – mediante eleição, pelo voto secreto:
a) três juízes dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal;
b) dois juízes dentre os Ministros do Superior
Tribunal de Justiça;
II – por nomeação do Presidente da República,
dois juízes dentre seis advogados de notável saber
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo
Tribunal Federal.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral
elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o corregedor eleitoral dentre os Ministros do Superior
Tribunal de Justiça. Art. 120. Haverá um Tribunal
Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no
Distrito Federal.
§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
I – mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de dois juízes dentre os desembargadores do
Tribunal de Justiça;
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;
II – de um juiz do Tribunal Regional Federal com
sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou,
não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer
caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;
III – por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.
§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu
Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores.
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos Tribunais, dos juízes de
direito e das Juntas Eleitorais.
§ 1º Os membros dos Tribunais, os juízes de direito e os integrantes das Juntas Eleitorais, no exercício
de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão
de plenas garantias e serão inamovíveis.
§ 2º Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e
nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os
substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.
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§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança.
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I – forem proferidas contra disposição expressa
desta Constituição ou de lei;
II – ocorrer divergência na interpretação de lei
entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;
III – versarem sobre inelegibilidade ou expedição
de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
IV – anularem diplomas ou decretarem a perda
de mandatos eletivos federais ou estaduais;
V – denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica o término do
prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1,
de 2002-CN, em 17 de junho do corrente, para edição
do decreto legislativo regulando as relações jurídicas
decorrentes da Medida Provisória nº 589, de 2012,
convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 4, de
2013, e cujo prazo integral de vigência expirou em 23
de abril de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
69 e 70, de 2013, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, que comunicam a aprovação de Substitutivos
aos Projetos de Lei do Senado nºs 304, de 2010, e
696, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 69/2013/CE
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
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substitutivo de autoria de Sua Excelência a Senhora,
Senadora Ângela Portela, ao Projeto de Lei do Senado nº 304, de 2010, de autoria de Sua Excelência o
Senhor Senador Marcelo Crivella, que “Altera as Leis
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre
o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior e nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 _ que
institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI), regula a atuação de entidades beneficentes de
assistência social no ensino superior e altera a Lei nº
10.891, de 9 de julho de 2004 _, para estabelecer, no
âmbito desses programas, atendimento prioritário a
estudantes afastados do convívio familiar, nas situações que especifica”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 70/2013/CE
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor,
Senador Antonio Carlos Valadares, ao Projeto de Lei
do Senado nº 696, de 2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Aníbal Diniz, que “Altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
determinar a obrigatoriedade da realização do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) pelos concluintes
do ensino médio.”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência aos ofícios lidos, a Presidência comunica ao Plenário, que aos Projetos de
Lei do Senado nºs 304, de 2010, e 696, de 2011, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
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É lido o seguinte:
Ofício n° 12/2013 – CTLICON
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Prorrogação da Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, na 1ª reunião
da Comissão, realizada em 13 de março de 2013, foi
aprovado o Plano de Trabalho da “Comissão Especial,
criada pelo ATS nº 19, de 3-6-2013, com a finalidade
de atualizar e modernizar a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras providências”” no qual são previstas três fases de atividades, para as quais, diante da complexidade da matéria,
são necessários 120 (cento e vinte) dias de trabalho.
Dessa forma, solicita-se a prorrogação do prazo
da Comissão por período igual ao originalmente estabelecido no ato de sua criação, qual seja, 60 (sessenta) dias.
Seguem, em anexo, o Plano de Trabalho da Comissão e a Ata da 1ª Reunião.
Respeitosamente, – Senador Vital do Rêgo,
Presidente
Comissão Especial para
Atualização da Lei nº 8.666, de 21, de junho de 1993
PLANO DE TRABALHO
Plano de Trabalho da Comissão Especial
para atualizar e modernizar a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
Trata-se do Plano de Trabalho da Comissão Especial para atualizar e modernizar a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, criada pelo Ato do Presidente n°
19, de 2013, composta pelos Senadores Vital do Rêgo,
Kátia Abreu, Waldemir Moka, Wilder Morais, Francisco
Dornelles, Eduardo Suplicy, Aloysio Nunes Ferreira e
Armando Monteiro, que funcionará sob a presidência
do primeiro, relatoria da segunda e relatoria revisora
do terceiro.
As atividades da Comissão serão divididas em
três fases, para as quais, diante da complexidade da
matéria, são inicialmente previstos 120 (cento e vinte)
dias de trabalho. Dessa forma, de plano, projeta-se a
necessidade de prorrogação dos trabalhos da Comis-
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são por período igual ao originalmente estabelecido
no ato de sua criação.
Também em função da complexidade e sensibilidade do tema, propõe-se que os estudos da Comissão abranjam outras leis que, esparsamente, veiculam
normas para procedimentos licitatórios.
Na primeira fase, serão realizadas quatro audiências públicas para ouvir entidades da sociedade civil, setores econômicos, especialistas, órgãos
de controle e governo. Pretende-se que nesta fase
também seja ouvido ao menos um representante de
administração estadual ou municipal, visto que a lei
veicula normas gerais de abrangência nacional. Uma
das audiências será dedicada ao direito comparado,
podendo ser convidados especialistas brasileiros e

estrangeiros, para apresentar exemplos de outras
estruturas normativas.
Na segunda fase, a equipe técnica que assessora
a Comissão consolidará as sugestões de convidados
e parlamentares colhidas nas audiências públicas,
cotejando-as com os projetos em tramitação na Casa,
de forma a que, em discussão com os membros, seja
elaborada uma primeira minuta de projeto de lei dedicado à ampla revisão da Lei de Licitações e Contratos.
A terceira etapa dos trabalhos, reservada aos
membros da Comissão, constituir-se-á na discussão
da minuta elaborada na segunda fase e deliberação
de versão final do projeto de lei revisor.
Propõem-se o seguinte o calendário de atividades:

“Comissão Especial para atualizar e modernizar a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências”.

tos, na Sala nº 9 da Ala Senador Alexandre Costa, sob
a presidência do Senador Vital do Rego (PMDB/PB),
oportunidade em que foi instalada a Comissão com a
presença dos(as) Senhores(as) Senadores(as): Kátia
Abreu (PSD/TO); Waldemir Moka (PMDB/MS); Eduardo
Suplicy (PT/SP) e Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP).
Deixaram de comparecer, justificadamente, os Senhores Senadores: Francisco Dornelles (PP/RJ); Armando Monteiro (PTB/PE) e Wilder Morais (DEM/GO). Na

ATA DA 1ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 1ª Reunião, realizada em
13 de março de 2013, às nove horas e vinte e dois minu-
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reunião, foram aprovados, ainda, o Plano de Trabalho
da Comissão e o Requerimento nº 001/2013 – CTLICON, que requer, nos termos regimentais, audiência
pública com a presença dos seguintes convidados:
Representante da Confederação Nacional da Indústria – CNI; Representante do Sindicato das Indústrias
da Construção Civil – SINDUSCON; Representante
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –
CONFEA; Representante do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia – SINAENCO; Representante da
Associação Brasileira de Consultores de Engenharia
– ABCE; Representante da Associação Brasileira de
Infraestrutura e Indústria de Base – ABDIB; Representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo – CNC; Representante da Confederação Nacional do Transporte – CNT; Representante do Sindicato Nacional da Indústria da Construção
Pesada – SINICON; e Representante da Associação
Brasileira de Comércio Farmacêutico – ABCFarma.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Declaro aberta a primeira reunião destinada à
instalação da comissão especial criada pelo Ato nº 19,
de 3 de junho de 2013 com a finalidade de atualizar
e modernizar a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Ao meu lado, os Relatores da respectiva tarefa,
Senadora Kátia Abreu, e o relator revisor, Senador
Waldemir Moka.
Conforme convocação, a destinação específica
desta reunião é a instalação e apreciação do plano de
trabalho. Informo aos demais membros que o Senador
Francisco Dornelles não poderá comparecer a esta
reunião em virtude de ter assumido compromissos
inadiáveis no seu estado.
O Senador Dornelles encaminhou a esta Presidência Oficio nº 123, de 2013, sugerindo convite para
que seja um dos expositores o ex-Senador da República Rodolpho Tourinho, hoje Presidente do Sindicato
Nacional da Indústria da Construção Pesada, Sinicon,
para discutir, na condição de representante da sociedade civil representativa dos setores econômicos, problemas relacionados com a Lei das Licitações.
Há um plano de trabalho que foi previamente
construído pela Consultoria da Casa com o apoio do
nosso gabinete e com a devida participação dos assessores da Senadora Relatora.
Passo a palavra à Senadora Kátia para suas manifestações iniciais a respeito do plano de trabalho que
haveremos de deliberar.
A Srª Katia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Muito obrigada, Sr. Presidente. Senador Moka, colegas
Senadores, acho que não é novidade para nenhum
brasileiro da classe política, empresarial, da sociedade civil, o quanto a Lei de Licitações infelizmente se
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tornou um entrave para o País. Quando foi criada, ela
teve claro, uma intenção puramente republicana no
sentido de tentar dar competitividade, transparência
aos processos de compras governamentais. Mas, infelizmente, não foi o que ocorreu: nem há transparência, nem evita a corrupção, nem cerca a corrupção e
ainda entrava o País, impedindo as obras, impedindo
as compras principalmente na área de saúde. Criou
uma burocracia quase insuperável.
Para se ter uma ideia da deficiência da lei, fizemos
um levantamento aqui, no Senado – a minha assessoria
com a assessoria do Presidente Vital do Rêgo – e vimos
que essa Lei vai completar 20 anos no próximo dia 21
e já foi objeto de mais de 600 propostas de mudanças.
Um rápido levantamento da Consultoria nos sites do
Congresso Nacional revela que foram apresentados
518 projetos de iniciativa da Câmara dos Deputados
mais 157 de autoria de Senadores, visando aprimorar a Lei. O Governo também apresentou 50 medidas
provisórias com o mesmo objetivo. Então, isso é um
sinal de que as coisas não estão bem. A tentativa na
instalação desta Comissão, que tem trabalhado desde
o ano passado com a Presidência do Senado, tem o
objetivo de tomarmos alguma providência, de melhorarmos essa legislação, pois toda legislação precisa
ser modernizada de acordo com a sociedade. As leis
estão aí – o Congresso Nacional também – para serem modificadas ou mantidas.
Portanto, tenho certeza de que esta Comissão
deverá encontrar um consenso, uma forma de fazer
com que as compras governamentais possam ser efetivamente realizadas.
Claro que sabemos que nenhuma lei vai suprir a
falta de ética. Muito mais importante do que a lei seria
todos fazermos um pacto moral diante dessa circunstância. Não há forma, não há lei mágica que possa
consertar 100% essa situação. Então, precisamos partir
deste princípio, colegas Senadores, Sr. Presidente, de
que temos que agir com muita realidade, franqueza,
clareza, porque não conseguiremos fazer uma lei, por
melhor que seja, que tenha cem por cento de efetividade. Portanto, precisamos escolher os princípios que
devem reger essa lei e confiar em que a ética e a moral
possam prevalecer nessa circunstância. Apresentamos
aqui um calendário para a apreciação dos colegas, sujeito a alterações e modificações, assim como os Srs.
Senadores entenderem.
Audiências públicas: primeira fase da audiência
pública, do dia 24 a 28 de junho: entidades da sociedade
civil e entidades representativas de setores econômicos.
Segunda etapa, de 8 a 12 de julho: audiências
públicas com especialistas do Direito brasileiro.
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Terceira etapa: representantes do Governo e órgãos de controle, dias 5 a 9 de agosto – CGU, TCU,
Ministério Público e outros Ministérios afins, que têm
interesse em vir aqui.
Quarta etapa: especialistas, fazendo um direito
comparado, inclusive com opiniões de especialistas
internacionais, como o Banco Mundial, como todos os
bancos internacionais que têm uma modalidade diferenciada de licitações. Será muito interessante, porque
pode haver bons exemplos para que possamos usar
na nossa Lei de Licitações.
A segunda fase, quando acabam as audiências
públicas, seria o estudo, cotejamento e consolidação
das sugestões e críticas feitas nas audiências públicas com proposições em tramitação na Casa. Teremos
também a elaboração de minuta de projeto de lei.
Vocês viram – acabei de dizer – a quantidade de
projetos que estão tramitando. São projetos bons, muitos projetos deverão ser aproveitados. Não queremos
passar uma borracha em cima das proposituras e do
trabalho que já foi feito. Não. Vamos fazer um aproveitamento de todos esses projetos, analisando um por
um, com todo respeito e cautela, para utilizar as boas
ideias que foram colocadas pelos parlamentares, deputados e senadores.
Por último, entre o dia 30 de setembro e 8 de
outubro, teremos a discussão da minuta elaborada
na fase dois e deliberação de versão final do projeto
de lei revisor.
Essa é nossa sugestão, a nossa proposta para o
calendário desta Comissão, que tem o tempo de duração de dois meses, prorrogáveis por mais dois meses.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Com as palavras iniciais demonstrando a necessidade da avaliação e, com clareza, apontando os
caminhos nessa tarefa, a Senadora Kátia Abreu apresenta o plano de trabalho. Devo ouvir o Senador relator revisor, Senador Moka, a respeito dessa avaliação.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Meu
caro Presidente, Senador Vital do Rêgo, da nossa vetusta e progressista Paraíba; Senadora Kátia Abreu,
dificilmente teríamos alguém com mais foco, mais determinação, mais aguerrida do que V. Exa para cumprir
uma tarefa que – quero preveni-la – não será fácil. Por
quê? Porque é um País em que, quando se fala em
licitação, já alguém fala: não pode isso, temos que prever aquilo. Falam isso como se todo mundo que fosse
participar de uma licitação tivesse alguma coisa já, de
antemão, para burlar, para fazer alguma coisa errada.
Acho que não podemos conceder mais esse tipo de
burocracia em que se tem que ficar pensando em cada
detalhe de como se pode burlar a lei.
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Acho que as pessoas que fazem isso devem ser
punidas, mas a lei não pode ter tantas amarras, porque se cria uma burocracia, e aí, sim, acaba ficando
a mercê de um segmento, de alguém que tem que ir
lá para facilitar alguma coisa para que se possa fazer
uma licitação.
Eu acho que tem de ser uma coisa simples, claro
que com segurança, e aqueles que fraudarem têm que
ser punidos, na forma da lei. Agora, a licitação não pode
ficar amarrada aqui, amarrada ali... Deus me livre! Aí,
você acaba criando uma complexidade, uma dificuldade que inibe algum empresário, alguma empresa de
participar do processo, tamanhas as dificuldades, as
exigências disso e mais aquilo e mais aquilo.
E há essa questão dos preços. Eu tive a oportunidade, já no Tribunal de Contas da União, por convite
do seu Presidente, de dizer a eles que, às vezes, o Tribunal de Contas da União, claro que querendo acertar
e corrigir... Sou um defensor do Tribunal de Contas da
União, mas é preciso que a gente tenha facilidade nisso.
Por exemplo, quando se precisa de uma obra, são
tantos os detalhes que, muitas vezes, o cara, por um
preço que ele paga menos aqui, em outra, ele paga
mais. O importante é o todo, é a qualidade da obra,
a execução. São coisas que nós temos que discutir
aqui, ou seja, aquilo que dificulta levar uma licitação a
cabo. Eu penso que essa será a grande tarefa desta
Comissão.
Senador, eu penso que, aqui, nas audiências
públicas, nós temos de fazer uma grande ausculta.
E eu digo que é importante que a gente ouça, por
exemplo, os engenheiros, a representação deles. Por
acaso, está aqui o Waldemar, que representa a Associação Brasileira de Consultores de Engenharia, que
é uma entidade nacional que precisa ser ouvida, bem
como a representação dos empresários de grandes
empresas empreiteiras, que vão apontar também as
suas dificuldades.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Senador Moka, foi bom esse comentário, até para acrescentar que nós temos licitações de obras de infraestrutura,
que são as estradas, ferrovias, as obras maiores; nós
temos outras obras menores; nós temos as compras
da saúde, as compras governamentais do dia a dia; e
nós temos as prestações de serviços.
Então, a ideia é nós ouvirmos por segmento, por
setor de atividade.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Senadora Kátia Abreu, eu não tenho nenhuma dúvida
de que, sob a Presidência do Senador Vital do Rego,
que é experiente, conhecedor do tema, preside a Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria de
V. Exª e mais a contribuição aqui dos membros desta

72

38034 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Comissão, como o Senador Eduardo Suplicy, o Senador Aloysio Nunes – e é uma comissão relativamente
pequena, o que é bom –, a gente vai ouvir exaustivamente os segmentos envolvidos e vamos, se Deus
quiser, dar ao País uma nova legislação em que se
tenha por preocupação, realmente, resguardar, dar
segurança às licitações, mas propiciar algo que seja
menos burocrático e que tenha menos dificuldades
para aqueles que querem participar das licitações aqui
de obras públicas do governo, tanto em nível nacional,
como estadual e municipal. É que a legislação acaba
sendo uma legislação nacional.
Agradeço ao Presidente Vital do Rêgo e deixo
aqui a minha contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – V. Exa haverá de ser muito requisitado por esta
Presidência, na condição de Revisor, uma vez que a
tarefa final de encaminhamento do relatório da Senadora Kátia Abreu passará efetivamente pela revisão de
V. Exa, que, certamente, com o descortino, a inteligência, a experiência e o trabalho, haverá de oferecer ao
País uma contribuição importante no aperfeiçoamento
da Lei n° 8.666.
Srªs e Srs. Parlamentares, eu vou passar a palavra
ao Senador Eduardo Suplicy até para, no seu comentário, se posicionar a respeito das datas ou dos dias.
As datas estão pré-agendadas aqui, em períodos
de três fases, conforme a Senadora Kátia Abreu sugeriu. A Presidência receberá e haverá de encaminhar
às relatorias as solicitações de enquadramento nas
respectivas datas dos diversos sindicatos e associações, como este que o Senador Dornelles em boa hora
colocou. O Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, nós haveremos de trazer aqui dentro das
fases das audiências públicas. Teremos esse espaço
de mais alguns dias para encaminhar à Relatora todas as audiências solicitadas, todas as participações
nas audiências públicas que virão. Certamente, aqui
está já solicitando e deverá encaminhar oficialmente a
Associação Brasileira de Consultores de Engenharia.
Está aqui o Sr. Diretor Regional Waldemar Carvalho
Júnior interessado na matéria e com contribuição a dar.
Eu registro, para nossa satisfação, a chefia de
gabinete do Presidente do Ipea, Sr. Marcelo Côrtes
Neri, que atualmente também ocupa... Secretário, Ministro Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos,
está aqui seu chefe de gabinete, assessor da Presidência, Bernardo Abreu de Medeiros. O Ipea já tem um
trabalho feito com estudos e deverá nos ajudar muito
encaminhando para cá e também será ouvido oportunamente. Seja bem-vindo. Todos os nossos sindicatos
e associações que estejam efetivamente vinculados a
esse estudo e a essa matéria nós haveremos de enca-
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minhar à Relatora para, a partir desse grupo de trabalho
aprovado, S. Exa firmar o calendário das audiências.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, que
tem uma contribuição importantíssima já dada nesta Comissão. Será a partir dela que vamos começar
nossos estudos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, Senador Vital do Rêgo, Sre Relatora,
Senadora Kátia Abreu, Sr. Senador Waldemir Moka,
Relator Revisor, é muito importante que o Senado
Federal se debruce para completar a tramitação do
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2007, que altera
dispositivos da Lei nº 8.666, elaborada e aprovada
em 1993, ao tempo em que não se utilizava tanto a
internet e os instrumentos modernos, como o leilão
eletrônico e tantas outras formas que agora caracterizam e permitem muito maior eficácia, transparência
no processo de licitações.
O Senado Federal se debruçou longamente na
Legislatura passada a respeito deste assunto na Comissão de Ciência e Tecnologia e na CCJ. Os Senadores
Romeu Tuma e Jarbas Vasconcelos foram os relatores
e tiveram extenso, aprofundado e louvável trabalho.
Depois veio para a Comissão de Assuntos Econômicos, na qual, inclusive, realizamos audiências públicas.
Foram ouvidos empresários, membros do Tribunal
de Contas, especialistas no assunto e, finalmente, a
mim coube dar o parecer. A partir disso, inclusive, eu
realizei reuniões com o então Ministro do Planejamento, hoje Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
que muito se interessou por este assunto, tinha uma
equipe designada para examinar em profundidade todas as proposições. Também muito se interessou por
esse tema o Senador Francisco Dornelles. Chegamos
a ter algumas divergências que foram objeto de diálogo, inclusive com o Relator da matéria na Câmara
dos Deputados.
Eis que estavam já chegando a um consenso
para votação, o então líder Romero Jucá, do Governo, acompanhou esse trâmite. Já estávamos no final
da Legislatura quando, de minha parte, do Senador
Francisco Dornelles, havíamos transmitido que estávamos prontos para apreciar a votação da matéria em
plenário, mas o Senador Romero Jucá mencionou que
ainda havia alguns ajustes a propor. Eis que acabou
não havendo a conclusão da votação deste parecer,
mesmo tendo sido objeto de muito trabalho e reflexão.
Por outro lado, Sr. Presidente Senador Vital do
Rêgo, aconteceu que nesta nova Legislatura também
houve a iniciativa da parte do Governo Federal durante
o Governo da Presidenta Dilma Rousseff de diversas
medidas provisórias que, ao promover licitações para
alguns setores da economia, de alguma forma modi-

JUNHO DE 2013
Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ficou o que aqui estava previsto. Então, é necessário
de fato um trabalho de atualização, de coordenação.
Então, gostaria de passar oficialmente a cópia
do parecer tal como estava. É o parecer de 2007 da
CAE sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 32 para
que possa a Relatora examiná-lo e – muito obrigado,
Dirceu – então...
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Senador Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Aí está uma contribuição de trabalho já acumulado...
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Exato.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...pelo Senado Federal.
Agradeço por estar designado para esta Comissão.
Acho que é bom o plano de trabalho proposto
pela Senadora Kátia Abreu de ouvir os diversos especialistas. Acho que seria importante dialogarmos um
pouco sobre a questão relativa ao nosso horário de trabalho, porque são tantas as comissões para as quais
precisamos nos desdobrar para estarmos presentes
simultaneamente, inclusive na manhã de quinta-feira...
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PNIDB
– PB) – Quero ouvir V. Exa Se me permite interrompê-lo, primeiro para parabenizá-lo pelo excelente relatório.
Disse, quando anunciei V. Exª, que, a partir do trabalho de V. Exa temos pegadas importantes para seguir
adiante no trabalho que foi feito não apenas por V. Exª,
mas, como V. Exª citou, pelo Senador Jarbas, Senador
Dornelles e por outros senadores que se debruçaram...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Romeu Tuma também.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – e Romeu Tuma, que se debruçaram sobre
essa tarefa.
Nós já vamos pegar o trem em movimento, numa
linguagem bem brasileira, mas com a certeza de que
de 2007 para cá, do relatório de V. Exa, muito já aconteceu de reformas, mudanças, mutações e a atualização
desse processo certamente contará com o trabalho
de V. Exª, que se tomou, efetivamente, também um
especialista nesta área por todo estudo que foi feito.
Apenas consulto V. Exª e o Senador Moka – já fiz
a consulta à Senadora Kátia. Temos dezenas de Comissões instaladas, temos, inclusive, uma discussão
interna no Congresso se não seria a hora de mudarmos
as nossas fases de trabalho, uma fase para trabalhos
através de uma semana sim uma semana não, trabalhos em plenário e trabalhos em comissões, exatamente
pela multiplicidade de comissões, que são tarefas pelas quais as nossas agendas ficam sobrecarregadas.
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Consulto V. Exª se na segunda-feira, a partir das
18 horas, estaria de bom tamanho para, nesses próximos 120 dias, marcarmos as nossas audiências para
as segundas-feiras, a partir das 18 horas. A Relatora já
foi consultada, não há nenhum óbice. Eu consultaria o
Senador Moka, que é presente nesta Comissão, neste
Senado diariamente, na Presidência da Comissão de
Assuntos Sociais. Porque, a partir de terça-feira, até a
quinta, temos indisponibilidade física e mental, porque
o dom da onipresença não foi feito para nós humanos,
apenas para o Senhor, nosso Deus.
Então, não há nenhuma outra possibilidade, se
não na segunda-feira ou na sexta-feira. Na segunda-feira, muitos Srs. Parlamentares, como eu, o Senador
Moka, a Senadora Kátia e V. Exª já estão presentes na
Casa. Às 18 horas, haveria a possibilidade de marcarmos essas reuniões. Há painéis, inclusive, iniciando às
19 horas da Comissão de Infraestrutura e da Comissão
de Assuntos Econômicos, mas nós anteciparíamos
exatamente na compreensão de que essa é uma tarefa rápida, mas profunda, enriquecedora para o País
na atualização de uma legislação que já foi objeto de
diversas manifestações no Senado.
Consulto V. Exa se, na segunda-feira, a partir das
18 horas, poderíamos marcar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
farei um esforço nesse sentido, mas consciente de que
tenho procurado vir quase que uma segunda-feira sim,
outra não, por causa de tantos convites para realizar
palestras. Então, alterno. Eu sou um dos requerentes
das audiências nas segundas-feiras que se alternam
a cada 15 dias na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas farei o possível para estar presente nesse
período intenso.
Pelo que percebo, a proposta da Senadora Kátia Abreu é de realizarmos quatro audiências públicas.
Então, teríamos uma concentração de esforços por
quatro segundas-feiras.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. B1oco/PMDB
– PB) – Agradeço.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu procurarei fazer todo o esforço para estar presente,
dada a relevância dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Agradeço a compreensão de V. Exª.
Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Para mim, está bom. Eu estarei presente.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – A Senadora Kátia já se manifestou e agora vai
se manifestar a respeito dos convidados para a primeira
audiência, para que nós possamos deliberar ainda hoje.
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A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Eu
gostaria de sugerir, Senador Suplicy, Senador Moka,
o nome das entidades para que pudéssemos mandar
o convite aos seus Presidentes que poderão vir ou
indicar seus representantes. Eu imaginei: a CNI, através do Sinduscon, diretamente o Sinduscon, que é o
Sindicato da Construção; o Crea, que representa os
engenheiros; a ABDIB, que representa a indústria de
base; a Abifarma, da área farmacêutica; a CNC, que
está com os serviços dentro da Confederação Nacional
do Comércio; e a CNT, do Senador Clésio Andrade,
na área de transporte.
Se houver mais alguma entidade privada e empresarial...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Eu vejo que você está levando em consideração as
confederações. No caso, eles representam a associação
brasileira de consultores de engenharia. É claro que é
um segmento... Acho que seria importante ouvi-los do
ponto de vista até do projeto, da execução.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Essa
associação representa as empresas que fazem projetos? Ótimo. Precisamos, sim. A associação... Como
é o nome?
Aliás, um dos pontos críticos da Lei de Licitação
são os projetos.
O SR. WALDEMIR MOKA (B1oco/PMDB – MS)
– Na maioria das vezes, o problema com obra se resume em projetos malfeitos.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sinaenco? E a Sinaenco, que é da área de projetos que
antecedem as obras para serem licitadas. Acho da
maior importância.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Pois não.
Com a palavra, o Senador Suplicy, para dar alguma sugestão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, Senadora Kátia Abreu, acho que as entidades privadas foram bem relacionadas por V. Exa Agora,
para a finalidade de exame da Lei de Licitações, acho
muito importante a contribuição também do Tribunal
de Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Já está aqui na...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Já está previsto.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Não,
não. Agora, só entidade privada nessa primeira fase.
Depois – vou repetir –, Senador, na segunda, são especialistas do direito brasileiro; depois, representan-
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tes do governo e órgãos de controle: CGU, TCU, MP,
Ipea – todos poderão estar contemplados; e, depois,
especialistas em direito comparado para a gente saber
como tudo funciona em outras situações internacionais.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – São quatro audiências...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Certo.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – ...em quatro momentos com essas distribuições, inicialmente com a sociedade civil e as entidades
representativas do setor econômico; depois, virão os
especialistas da matéria que tratam do direito brasileiro; depois, virão os representantes do governo, todos
os representantes do governo que tratam da matéria,
como membros do Ministério do Planejamento e áreas
afins; e, depois, por fim, os especialistas para tratar do
direito comparado: a relação entre o direito no Brasil e
o cireito nos outros países.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito bem. Procuraremos fazer tudo em quatro audiências.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Quatro audiências, quatro segundas-feiras, a
partir das 18 horas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está muito bem.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Ótimo.
Só para complementar, Sr. Presidente, Sinaenco
junto com a ABCE – Associação Brasileira de Consultores de Engenharia –, porque, especificamente, nos
interessa muito ouvi-los.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Deixe-me ouvir o Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Bom dia.
Sr. Presidente, Srª Relatora, eu estava na Comissão de Relações Exteriores e devo voltar para lá.
Infelizmente, não peguei... O resumo é esse, não é,
Senadora?
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – É verdade.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Acho boa, acho correta essa pauta.
Apenas eu queria... Não sei se entre os convidados estará alguém que já esteve à frente realmente da
administração, cuidando de licitações, vendo quais são
os problemas. A gente tem o sentido prático da coisa.
Às vezes, o jurista não é necessariamente um operador.
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Eu acho que a gente poderia pensar em pessoas que são bons gestores, com notória capacidade
de gestão do setor público, e que tiveram ocasião de
enfrentar e resolver, problemas decorrentes da aplicação ou de divergências sobre a Lei de Licitações. Se
a Comissão adotar esse critério, eu até sugeriria um
nome que é o do Mauro Ricardo, que foi Secretário
da Fazenda em São Paulo, tanto na Prefeitura quanto
no Estado, e que tem uma longa prática na Administração Pública. Hoje, ele é Secretário da Prefeitura
de Salvador. É uma pessoa com muito traquejo e um
homem que tem a “solucionática” na mão, sabe como
resolver problemas.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Senador Aloysio, V. Exa, como sempre, com a
inteligência privilegiada, encaminha mais um nome de
reconhecida competência, como V. Exa estava falando a respeito do convidado. Todos nós conhecemos a
história dessa personalidade que tenta, efetivamente,
trabalhar nesse setor.
São três fases. Em uma das fases, ouviremos os
representantes do governo e, em outra fase, os especialistas. Na primeira, estarão presentes os representantes como V. Exa está colocando.
Eu quero pôr em votação, agora, a primeira audiência, porque, a partir da primeira audiência, o trabalho
começa a engrenar. E eu preciso obter a apreciação
de V. Exas em relação a esses convidados exatamente
para ultimar os preparativos de convite às entidades.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente, é só para contribuir. Aqui no Senado,
Senador Aloysio, há ex-governadores.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade. Muito bem lembrado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Eu citaria, por exemplo, o Senador Blairo Maggi, que,
além de ter sido governador, é um empresário...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É claro.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
–...e atua em vários segmentos. Acho que também
seria importante.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Bem lembrado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Mas, em algum momento, Senadora Kátia Abreu...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Bem lembrado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– ...em uma das audiências públicas, poderemos ouvi-los. Há vários ex-governadores com capacidade. O
Senador Agripino Maia eu tenho certeza de que tem
uma grande contribuição a dar.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Aécio.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Aécio
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Senador Aécio.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Bom, CNI...
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Cássio Cunha Lima.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Acredito que, dentre os membros do governo, certamente pelo acúmulo e pela responsabilidade, inclusive com respeito ao PAC e tantas obras, a Ministra
Minam Belchior, representando o governo, deve ser
considerada.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Com certeza. Está aqui o Ministério do Planejamento entre os convidados na terceira fase.
A SRa KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – O
próprio Secretário Nacional do PAC talvez fosse ainda mais...
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Maurício.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Maurício.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Maurício Muniz.
Sinduscon, CNI, Crea, ABDIB, Abifarma, CNC,
CNT e...
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sineanco.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Sineanco.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ABCE.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – V. Exas concordam com esses nomes para a
primeira audiência? Se concordarem permaneçam
como estão. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
De acordo.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Está aprovado.
Devolva a palavra à Senadora Relatora para as
suas considerações finais.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Eu
gostaria de agradecer a todos os colegas, ao Senado
Federal, ao Senador Renan Calheiros por esta oportunidade que, na verdade, eu sonhava há muito tempo.
Há mais de um ano que eu tento criar essa comissão.
O Senador Vital do Rêgo foi da maior importância, porque, na verdade, ele poderia avocar para a CCJ, mas
decidiu, junto com Renan Calheiros, que esta comis-
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são específica teria visibilidade no sentido de trazer a
atenção da opinião pública, pessoas para contribuir e
até mesmo a visibilidade do Senado Federal, do importante trabalho que o Senado faz pelo Brasil.
Então, eu agradeço a todos. Vamos todos – eu,
particularmente – nos empenhar ao máximo para que
possamos produzir uma boa coisa para o Brasil. Além
das audiências públicas, também quero fazer uma
agenda muito pesada, com visitas, conversas, diariamente, para ouvir pessoas que não terão a oportunidade de estar nas audiências públicas. Mas todas as
opiniões dadas, no meu gabinete ou em qualquer outro lugar, terão toda a referência publicamente, aqui,
da contribuição.
Muito obrigada a V. Exªs.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Coloco em votação o plano de trabalho. Em
apreciação e votação de V. Exas, também, o plano de
trabalho respectivo.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Sr. Presidente, V. Exa me permite só uma sugestão?
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Pois não.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Nós teríamos como fazer uma ampla consulta
às prefeituras, por exemplo, pela Internet?
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Poderemos fazer on line. A sugestão de V. Exª
já está acatada. Determino à Secretaria – eu tenho
um secretário competentíssimo, o Sr. Dirceu, capaz
de soluções as mais complexas.
A Comissão de Constituição e Justiça, Senadora
Kátia, deverá receber o trabalho brilhante que V. Ex°,
com o Senador Moka, haverão de produzir. Por isso
eu não poderia, na condição de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, me furtar a abrir esse
espaço, não apenas pelo sonho e a responsabilidade
de V. Exa, mas também pelo compromisso de todos os
Parlamentares, que têm em V. Exa e na nossa representação aqui a expectativa de ver destravado o País,
como, por exemplo, a questão da Lei nº 8.666.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Eu gostaria, Sr. Presidente, se me permitir, de dar um último
exemplo que aconteceu ontem no meu estado. Eu
tenho recursos empenhados para um hospital geral
na cidade de Gurupi, no sul do Tocantins, e que vai
atender toda a região. Há dois anos e meio que eu
espero esses recursos – 45 milhões e mais 30, que
eu espero, em andamento. Ontem, finalizou o edital,
o pregão. Nenhuma empresa apareceu, por incrível
que pareça, com um volume de recurso expressivo,
garantido o recurso empenhado, por excesso de bu-
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rocracia no edital construído, deixando com que uma
obra tão importante...
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – É verdade.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – O Governo vai fazer a reedição do edital e espero que muitos
aqui estejam me ouvindo. Interessados na construção
de hospitais por este Brasil, por favor, atentem e apareçam porque o edital do hospital de Gurupi – R$80
milhões – será republicado, para tentarmos conseguir
um interessado que queira construir o hospital. Então,
é excesso de burocracia.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que
tamanho tem o hospital, não é?
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB
– PB) – Nada mais havendo a tratar, convido V. Exas
para a próxima reunião ordinária, dentro do plano e
trabalho recém-aprovado.
Tenham todos um bom-dia. Fiquem com Deus.
(Iniciada às 11 horas e 22 minutos, a reunião
é encerrada às 12 horas e 2 minutos.)
Senador Vital do Rêgo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Senador Sérgio Petecão, em substituição à
Senadora Kátia Abreu, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
612, de 2013, conforme o Ofício nº 203, de 2013, da
Liderança do PMDB no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 203/2013
Brasília, 17 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, comunico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a indicação
do Senador Sergio Petecão em substituição à Senadora Kátia Abreu, na vaga de Suplente pelo Bloco da
Maioria, na Comissão Mista da Medida Provisória nº
612 de 2013.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membro
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titular, o Deputado Mendonça Filho, em substituição ao
Deputado Ronaldo Caiado, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 620, de 2013, conforme o Ofício nº 178, de 2013,
da Liderança do DEM 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 178-L-Democratas/13
Brasília, 18 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei,
como membro titular, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória nº 620/13, que “Altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril de 2013, para dispor sobre o financiamento de bens de consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha Casa, Minha
Vida, constitui fonte adicional de recursos para a Caixa Econômica Federal, altera a Lei nº 12.741, de 8 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre as medidas de
esclarecimento ao consumidor, para prever prazo de
aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, e dá outras providências, em
substituição ao Deputado Ronaldo Caiado.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho,
Líder do Democratas em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membro
titular, o Deputado Mário Negromonte, em substituição
ao Deputado Arthur Lira, e, como membro suplente, o
Deputado Renzo Braz, em substituição ao Deputado
Roberto Britto, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 617,
de 2013, conforme o Ofício nº 296 de 2013, da Liderança do PP na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 296
Brasília, 18 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Mário Negromonte (PP/BA) como Titular e o Deputado Renzo Braz (PP/
MG) como Suplente na Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a MPV nº 617, de 2013, em substituição aos
Deputados Arthur Lira (PP/AL) e Roberto Britto (PP/BA).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.

Quarta-feira 19

77

38039

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designou, como membro suplente, o Deputado Marcos Montes, em vaga
existente, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 619, de 2013,
conforme o Ofício nº 768 de 2013, da Liderança do
PSD na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 768/13/PSD
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Indicação de Parlamentar do PSD para compor Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Deputado Marcos Montes (PSD-MG) para compor a Comissão
Mista Destinada a apreciar e proferir parecer à Medida
Provisória nº 619, de 2013, na condição de Suplente.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
101, de 14 de junho de 2013, da Ministra de Estado
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em
resposta ao Requerimento nº 1.100, de 2012, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) –
ORDEM DO DIA
Item nº 1 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 608, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre crédito presumido apurado com
base em créditos decorrentes de diferenças
temporárias oriundos de provisões para créditos de liquidação duvidosa nas condições
que estabelece e dispõe sobre os títulos de
crédito e instrumentos emitidos por instituições
financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para
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composição de seu patrimônio de referência,
e altera a Lei n° 12.249, de 11 de junho de
2010 (proveniente da Medida Provisória nº
608, de 2013).
Parecer sob nº 22, de 2013, da Comissão Mista, que teve como Relator o Senador Cássio
Cunha Lima (PSDB/PB); e como Relator revisor o Deputado Alfredo Kaefer (PSDB/PR),
favorável à medida provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2013,
que oferece; e pela rejeição das Emendas
nºs 1 a 28.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos.
Foram apresentadas à medida provisória 28
emendas.
O Projeto de Lei de Conversão nº 14 foi aprovado, na Câmara dos Deputados, no dia 12 de junho. O
prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual
período, pelo ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Ato nº 23, de 2013, e se esgotará em 28
de junho.
O Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2013,
foi lido no Senado Federal, no dia 13 de junho.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra a V. Exª pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima, que é o Relator da matéria.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Perdoe-me, Presidente, pela interrupção.
É só para fazer o registro da presença, no plenário
do Senado da República, do Sr. Gabriel Serville, Deputado do Departamento de Ultramar da Guiana Francesa,
na Assembleia Nacional Francesa, e Secretário-Geral
da Assembleia Nacional do Parlamento da República
Francesa. Como é de conhecimento de todos, a Guiana Francesa é a fronteira do departamento europeu
com o Brasil, e nós temos a honra de essa fronteira
ser realizada pelo meu Estado do Amapá.
Então eu queria somente, Sr. Presidente, fazer
o registro da presença no plenário do Senado do Sr.
Gabriel Serville, Deputado do Departamento de Ultramar da Guiana Francesa, Deputado da Assembleia
Nacional Francesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Registrará: Senador Randolfe cumpri-
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menta o Deputado da representação da Guiana Francesa. Com muita satisfação, o recebemos entre nós.
Concedo a palavra ao Senador Cássio Cunha
Lima.
Com a palavra V. Exª, como Relator da medida
provisória.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Permita-me, Sr. Presidente, que, antes de adentrar no tema da relatoria da Medida Provisória nº 608,
eu possa registrar uma feliz coincidência que tenho
neste instante de, como Relator do Ato Médico, saudar
os médicos que aqui se encontram na expectativa...
(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – ... na expectativa de que possamos votar esta
matéria que tramita no Congresso Nacional há 12 anos.
Oportunamente, acredito que, sob a regência de
V. Exª, teremos a chance de trazer ao plenário – encontra-se na pauta a matéria – para deliberação soberana
e superior dos Senadores e Senadoras.
No que diz respeito à Medida Provisória nº 608,
é algo que traz significativa importância para a economia brasileira, porque diz respeito ao nosso sistema
financeiro, que precisa se preservar íntegro e saudável e o faço com muita tranquilidade. Uma vez sendo
membro da Bancada da oposição nesta Casa, quando o meu Líder, o Senador Aloysio Nunes Ferreira,
concedeu-me o gesto de confiança de relatar matéria
de tamanha relevância, aceitei o desafio, porque tenho
por princípio fazer oposição ao Governo, jamais fazer
oposição ao País.
Estamos diante de uma matéria que diz respeito
à estabilidade do nosso sistema financeiro, que se adequará às normas de Basileia III, e que tem por princípio
fundamental aumentar a liquidez, a solidez do sistema
financeiro. De forma, posso dizer, absolutamente criativa e engenhosa, técnicos do Banco Central, autoridade monetária do nosso País, o próprio Governo, o
sistema financeiro, encontraram mecanismos para que
pudéssemos aumentar o nível de confiança do capital,
o nível I do capital principal dos bancos, transformando créditos tributários em créditos presumidos. Esses
créditos tributários têm origem no pagamento que os
bancos realizam de imposto de renda, de forma antecipada, das operações de crédito.
Ocorre que, muitas vezes, ao término do contrato
ou ao longo do curso do contrato, essas operações não
apuram lucro e, portanto, não estariam sendo objeto
de taxação de Imposto de Renda. Na prática, o que
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se constata é que há um pagamento antecipado do
Imposto de Renda por parte dos bancos que vai, ao
longo do tempo, acumulando um crédito que chega a
valores de extrema significação, de R$63 bilhões. Estamos falando de R$63 bilhões.
O que a medida provisória prevê é que em duas
hipóteses, duas únicas hipóteses, no caso em que o
banco tenha prejuízo ou que seja liquidado judicialmente
– ou seja, que o banco não opere mais –, esse crédito,
que era tributário, passe a ser um crédito presumido.
Portanto, aumentando a liquidez do sistema como um
todo e garantindo a proteção do correntista, sobretudo.
De forma tal que, compreendendo a relevância
da matéria, ofereci apenas uma única emenda – transformando-o, portanto, em um projeto de conversão –,
uma única emenda que não permite a retroatividade
da medida para não alcançar situações pretéritas e,
portanto, que dará a lisura e a transparência que todos
nós queremos para uma iniciativa desse porte.
Foi esse o sentimento que encontrei perante
a autoridade monetária brasileira, o Banco Central,
dentro do próprio Governo e na representação dos
próprios bancos.
De tal forma, rejeitei todas as demais emendas
porque alteravam, de uma forma ou de outra, o escopo da matéria ou eram estranhas ao tema da medida
provisória com essa prática dos já combatidos, aqui
desta tribuna, contrabandos que estão sendo feitos
nesses momentos de votação de medida provisória.
Finalizando, apresentei, então, essa única emenda que
tornava ainda mais clara a intenção já posta de não
permitir a retroatividade da medida.
Portanto, sugiro a meus pares que votem pela
aprovação da medida provisória pela relevância do
tema para o Brasil, para o sistema financeiro, para a
nossa economia.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero
saudar as entidades médicas nacionais aqui presentes,
os médicos que vieram na expectativa de ver a regulamentação da atividade médica votada e aprovada por
esta Casa, um sonho de muitos anos que, nos últimos
12 anos, foi vivido mais intensamente quando essa matéria tramitou no Senado Federal e na Câmara Federal.
Foram realizadas 27 audiências públicas. Portanto, essa
matéria está pronta, e é um anseio de mais de 390 mil
médicos brasileiros por terem sua atividade, sua profissão regulamentada por esta Casa, esta Casa que,
no ano passado, regulamentou mais de 40 profissões.
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Portanto, é este sonho que nós acalentamos. Temos muita confiança em que os nossos pares apreciarão e votarão essa matéria de suma importância para
os médicos do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queria comunicar às galerias que os
senhores e as senhoras são muito bem recebidos aqui,
no Senado Federal; no entanto, a manifestação não é
permitida pelo Regimento da Casa.
Nós havíamos, há 15 dias mais ou menos, assumido um compromisso com os Senadores de todos os
partidos, com os médicos brasileiros e, sobretudo, com
os Senadores que trabalharam bastante para construir
para essa matéria, que tramita há tanto tempo aqui
no Senado Federal, um momento propício para a sua
apreciação e nós vamos honrar o compromisso apreciando essa matéria na ordem em que ela se encontra
na nossa pauta.
Vamos colocar em votação...
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu peço licença para falar da minha Bancada.
Sr. Presidente, apenas uma manifestação muito
breve, de alegria ao ver a conclusão do trabalho bem
feito, pelo Senador Cássio Cunha Lima. Dá gosto vê-lo na tribuna e ouvi-lo falar. Sobretudo quando essa
presença e seu pronunciamento transmitem, com uma
clareza de quem domina perfeitamente a matéria, o
conteúdo de um trabalho profundo e meticuloso e um
trabalho de quem, sendo, como ele disse, Senador da
Oposição, em determinados momentos compreende,
como todos nós do PSDB compreendemos, que há
assuntos em que nós devemos nos entender para dar
soluções positivas ao nosso País.
Então, fica aqui essa palavra, Sr. Presidente, de
orgulho de um Líder de uma Bancada que tem o Senador Cássio Cunha Lima entre os seus membros.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Fora do microfone.) – Obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Para fazer um registro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Na Medida Provisória nº 608, eu
tinha uma emenda – tinha e tenho – que, diferente do
texto proposto, garante o cumprimento da lei que determina que as instituições financeiras tenham a obrigação em distribuir pelo menos 25% do lucro. Nessa
medida provisória, estava colocado de forma clara
que a distribuição dos lucros obedecerá a uma deliberação do Conselho Monetário Nacional, que pode
autorizar a distribuição de lucro de 0% a 25%, 30%,
40%, 100%. Muito bem. Eu não insisti com o Relator
e com o Plenário pela inclusão dessa emenda e pela
obrigatoriedade da distribuição segundo a lei manda,
de 25% dos lucros das instituições financeiras, porque
na Medida Provisória nº 620 o próprio Governo que
editou a nº 608, que estamos votando, reconhece o erro
e garante à Caixa Econômica Federal, aos acionistas
da Caixa Econômica Federal, mesmo minoritários, o
direito a receberem pelo menos 25% de rendimento
de suas ações.
De modo que eu quero deixar claro o registro que
faço, do aperfeiçoamento que iria fazer, da defesa da
emenda que iria fazer, até conversando com o próprio
Relator Cássio da Cunha Lima, e que não faço pelo
fato de ela estar já contida na Medida Provisória nº
620, que garante aos acionistas da Caixa Econômica
Federal receberem no mínimo 25% dos rendimentos
de suas ações obrigatoriamente, independente de decisão do Conselho Monetário Nacional.
É o registro que faço à Casa e a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos o registro e, sobretudo, o gesto do Senador José Agripino, porque senão a matéria teria como consequência voltar para a
Câmara dos Deputados.
Muito obrigado a V. Exª.
Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, eu quero cumprimentar o Senador Cássio
Cunha Lima pelo seu brilhante relatório da Medida
Provisória no 608, que trata do problema do Acordo
de Basileia III e das instituições financeiras do País.
As instituições financeiras do País são das mais
sólidas do mundo, fazem um trabalho da maior importância no processo de crescimento econômico do
País, e era urgente que algumas modificações fossem
introduzidas na legislação fiscal e contábil, para que
elas pudessem se enquadrar nas regras de Basileia III.
O Senador Cássio Cunha Lima compreendeu,
fez um trabalho com a maior profundidade, com a
maior transparência, de modo que trouxe, a curto prazo, a tranquilidade, mostrando ao mundo que o País
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que está sólido no campo financeiro e que as nossas
instituições estão prontas para responder a todos os
requisitos de Basileia III.
Parabéns ao Senador Cássio Cunha Lima!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias. Com a palavra,
V. Exa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Apenas, também, uma rápida
palavra para destacar a brilhante relatoria do Senador
Cássio Cunha Lima, mesmo considerando um número
exagerado de emendas.
Repetindo: mesmo em uma proposta como essa,
que é pontual, que é específica, que trata de um tema
financeiro, eminentemente técnico, inúmeras foram as
emendas apresentadas, e o Senador Cássio Cunha
Lima, Relator dessa matéria, as rejeitou todas. Eram
penduricalhos, naquela estratégia de fazer das medidas provisórias uma árvore de Natal, fato que desmoraliza o processo legislativo, que tumultua o trabalho
no Congresso Nacional.
O que nós temos que considerar também, em
matérias dessa natureza, é que mais uma vez o Poder
Executivo se utiliza do expediente da medida provisória
quando poderia se valer de projeto de lei, oferecendo
ao Congresso a prerrogativa de aprimorar a proposta,
de analisá-la com maior profundidade, e oferecer, inclusive ao Executivo, uma legislação mais adequada
para enfrentar situações como esta.
Mas o objetivo da nossa fala, Sr. Presidente, era
especialmente destacar a competência com que se
houve o Senador Cássio Cunha Lima ao relatar esta
matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Vamos colocar em votação os pressupostos de
relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam os pressupostos constitucionais permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Passamos à discussão da matéria. Só temos a
inscrição do Senador Francisco Dornelles, que já teve
a oportunidade de se manifestar.
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
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Passamos à votação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental, nos termos do texto
aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de lei de conversão.
Ficam prejudicadas a medida provisória e as
emendas a ela apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 608, de 2013)
Dispõe sobre crédito presumido apurado
com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões
para créditos de liquidação duvidosa nas
condições que estabelece e dispõe sobre
os títulos de crédito e instrumentos emitidos por instituições financeiras; e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, para composição
de seu patrimônio de referência, e altera a
Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o crédito presumido
apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para créditos
de liquidação duvidosa e sobre a Letra Financeira de
que trata a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e
outros títulos de crédito e instrumentos emitidos por
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para
composição de seu patrimônio de referência.
Art. 2º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, exceto cooperativas de crédito e administradoras de consórcio, poderão apurar crédito presumido a
partir de provisões para créditos de liquidação duvidosa, em cada ano–calendário, quando apresentarem
de forma cumulativa:
I – créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para crédito de
liquidação duvidosa, existentes no ano–calendário anterior; e
II – prejuízo fiscal apurado no ano–calendário anterior.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, os créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de
provisões para créditos de liquidação duvidosa corres-
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pondem à aplicação das alíquotas de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sobre as diferenças entre as despesas com provisões para crédito
de liquidação duvidosa decorrentes das atividades das
pessoas jurídicas referidas no caput, deduzidas de
acordo com a legislação contábil societária, e as despesas autorizadas como dedução para determinação
do lucro real, conforme o disposto no art. 9o da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2º O valor do crédito presumido de que trata o
caput deste artigo será apurado com base na seguinte
fórmula: CP = CDT x [PF / (CAP + RES)]
Em que:
CP = crédito presumido;
PF = valor do prejuízo fiscal apurado no ano–
calendário anterior;
CDT = saldo de créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para
créditos de liquidação duvidosa existentes no
ano–calendário anterior;
CAP = saldo da conta capital social integralizado;
RES = saldo de reservas de capital e reservas
de lucros, apurados depois das destinações.
§ 3º O crédito presumido de que trata o § 2º deste artigo fica limitado ao menor dos seguintes valores:
I – saldo de CDT existente no ano-calendário
anterior; ou
II – valor do prejuízo fiscal apurado no ano-calendário
anterior.
§ 4º Não poderá ser aproveitada em outros períodos de apuração a parcela das provisões para créditos
de liquidação duvidosa equivalente ao valor do crédito presumido apurado na forma do caput deste artigo
dividido pela soma das alíquotas do IRPJ e da CSLL.
Art. 3° Nos casos de falência ou liquidação extrajudicial das pessoas jurídicas referidas no art. 2°
desta Lei, o total do saldo de créditos decorrentes de
diferenças temporárias oriundos de provisões para
créditos de liquidação duvidosa, apurado na escrituração societária, corresponderá ao crédito presumido
a partir da data da decretação da falência ou da liquidação extrajudicial.
Art. 4º O crédito presumido de que tratam os
arts. 2° e 3° desta Lei poderá ser objeto de pedido de
ressarcimento.
§ 1° O ressarcimento em espécie ou em títulos da
dívida pública mobiliária Federal, a critério do Ministro
de Estado da Fazenda, será precedido da dedução de
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ofício de valores de natureza tributária ou não tributária
devidos à Fazenda Nacional pelas pessoas jurídicas
constantes do caput do art. 2° desta Lei.
§ 2° Ao crédito presumido de que trata esta Lei
não se aplica o disposto no art. 74 da Lei n° 9.430, de
27 de Dezembro de 1996.
Art. 5° Para fins de apuração dos créditos presumidos, os saldos contábeis mencionados nos arts. 2° e
3° desta Lei serão fornecidos à Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda pelo Banco
Central do Brasil com base nos dados disponíveis em
seus sistemas de informação.
Parágrafo único. A Fazenda Nacional poderá verificar a exatidão dos créditos presumidos apurados de
que tratam os arts. 2° e 3º desta Lei pelo prazo de cinco
anos, contado da data do pedido de ressarcimento de
que trata o art. 4º desta Lei.
Art. 6° A partir da dedução de ofício dos débitos com a Fazenda Nacional ou do ressarcimento, a
pessoa jurídica deverá adicionar ao lucro líquido, para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, o seguinte valor:
ADC = CP x (CREC / PCLD) x [1/(IRPJ +
CSLL)]
Em que:
ADC = valor a ser adicionado ao lucro líquido,
para fins de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL;
CP = crédito presumido no ano-calendário
anterior;
CREC = parcela efetivamente recebida em
função de pagamento, renegociação ou repactuação de operações que deram causa
à constituição de provisão para créditos de
liquidação duvidosa;
PCLD = saldo das provisões para créditos de
liquidação duvidosa existente no ano-calendário anterior;
IRPJ = alíquota de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica; e
CSLL = alíquota da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido.
Parágrafo único. A não adição de que trata o caput
deste artigo sujeitará a pessoa jurídica ao lançamento
de oficio das diferenças apuradas do IRPJ e da CSLL.
Art. 7° Às pessoas jurídicas que solicitarem o ressarcimento de crédito presumido de que tratam os arts.
2° e 3° desta Lei será aplicada multa de 30% (trinta
por cento) sobre o valor deduzido de ofício dos débitos com a Fazenda Nacional ou ressarcido em espécie
ou em títulos da dívida pública mobiliária federal, nos
casos em que esta dedução ou ressarcimento forem
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obtidos com falsidade no pedido por elas apresentado, sem prejuízo da devolução do valor deduzido ou
ressarcido indevidamente.
Art. 8º A dedução de ofício poderá ser objeto de
revisão pela autoridade administrativa, a pedido, quando
o sujeito passivo alegar inexistência do débito deduzido.
Art. 9º A Secretaria da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil disciplinarão o disposto nesta Lei, nas respectivas
áreas de atuação.
Art. 10. A Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 37. As instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil podem emitir Letra Financeira, título de crédito nominativo, transferível e
de livre negociação.” (NR)
“Art. 38 ...........................................................
........................................................................
IX – a data ou as condições de vencimento;
........................................................................
XIV – a cláusula de suspensão do pagamento
da remuneração estipulada, quando houver;
XV – a cláusula de extinção, do direito de
crédito representado pela Letra Financeira,
quando houver; e
XVI – a cláusula de conversão da Letra Financeira em ações da instituição emitente,
quando houver.
........................................................................
§ 4° O registro da Letra Financeira deverá
conter todas as características mencionadas
neste artigo e as condições negociais que disciplinarão sua conversão, caso emitida com a
cláusula de que trata o inciso XVI do caput.
§ 5° A cláusula de que trata o inciso IX do caput poderá estabelecer, como condições de
vencimento da Letra Financeira, o inadimplemento da obrigação de pagar a remuneração
ou a dissolução da instituição emitente, caso
em que ambas as condições deverão constar
no título.
§ 6º Será considerada extinta a remuneração
referente ao período da suspensão do pagamento levada a efeito pela cláusula de que
trata o inciso XIV do caput.
§ 7° A conversão em ações de que trata o
inciso XVI do caput não poderá decorrer de
iniciativa do titular ou da instituição emitente
da Letra Financeira.”(NR)
“Art. 40. ..........................................................

JUNHO DE 2013
Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 1° A Letra Financeira de que trata o caput
pode ser utilizada para fins de composição do
patrimônio de referência da instituição emitente, nas condições especificadas pelo CMN.
§2o As normas editadas pelo CMN poderão estabelecer ordem de preferência no pagamento
dos titulares da Letra Financeira de que trata
o caput, de acordo com as características do
título.”(NR)
“Art. 41. ..........................................................
I – o tipo de instituição autorizada à sua emissão;
........................................................................
V – os limites de emissão, considerados em
função do tipo de instituição;
VI – as condições de vencimento;
VII – as situações durante as quais ocorrerá
a suspensão do pagamento da remuneração
estipulada; e
VIII – as situações em que ocorrerá a extinção
do direito de crédito ou a conversão do título
em ações da instituição emitente.”(NR)
Art. 11. Para fins da preservação do regular funcionamento do sistema financeiro, o Banco Central
do Brasil poderá determinar, segundo critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional – CMN,
a extinção de dívidas representadas em títulos de
crédito e demais instrumentos autorizados a compor
o patrimônio de referência de instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil ou a conversão desses títulos ou instrumentos em ações da instituição emitente, emitidos
após 1° de março de 2013 ou pactuados de forma a
prever essa possibilidade.
Art. 12. São definitivas e irreversíveis a extinção
de dívidas representadas em títulos de crédito e demais instrumentos autorizados a compor o patrimônio
de referência de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil e a conversão desses títulos ou instrumentos
em ações da instituição emitente.
Parágrafo único. A extinção ou conversão mencionada no caput deste artigo subsistirão ainda que
realizadas de forma indevida, caso em que eventuais
litígios serão resolvidos em perdas e danos.
Art. 13. A extinção de dívidas representadas em
títulos de crédito e demais instrumentos autorizados
a compor o patrimônio de referência de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, a conversão desses títulos ou instrumentos em ações da instituição emitente
ou a suspensão do pagamento da remuneração neles
estipulada não serão consideradas eventos de inadim-
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plemento ou outros fatores que gerem a antecipação
do vencimento de dívidas, em quaisquer negócios
jurídicos de que participem a instituição emitente ou
outra entidade do mesmo conglomerado econômico-financeiro, conforme definido pelo CMN.
Parágrafo único. São nulas as cláusulas dos negócios jurídicos referidos no caput deste artigo que
atribuam aos eventos ali descritos as seguintes consequências:
I – antecipação do vencimento de dívidas;
II – majoração de taxas de juros ou de outras
formas de remuneração;
III – exigência de prestação de garantias ou
sua majoração;
IV – pagamento de qualquer quantia; ou
V – outra consequência que vise a alcançar
efeitos práticos semelhantes aos dispostos
nos incisos I a IV, ainda que por meio de contratos derivativos.
Art. 14. Caso a conversão em ações de títulos de
crédito e instrumentos emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil resulte na possibilidade
de transferência de controle acionário, o exercício do
direito de voto inerente às ações resultantes da conversão e passíveis de modificar o controle da instituição fica condicionado à autorização pelas autoridades
governamentais competentes.
Art. 15. Aplica-se aos títulos de crédito e demais
instrumentos conversíveis em ações emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para composição de seu patrimônio de referência, o disposto
nos seguintes dispositivos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976:
I – o inciso IV do caput do art. 109;
II – o inciso IV do caput do art. 122;
III – o inciso VII do caput do art. 142;
IV – o art. 157;
V – o inciso III do caput do art. 163;
VI – o inciso III do caput e os §§ 1° e 2° do
art. 166;
VII – o art. 171; e
VIII – o art. 172.
Art. 16. A distribuição dos dividendos previstos
nos arts. 202 e 203 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aos acionistas de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil fica sujeita ao cumprimento
dos requisitos prudenciais estabelecidos pelo CMN.
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Art. 17. O crédito presumido de que trata esta Lei
não será apurado pelas instituições cuja liquidação extrajudicial ou falência tenha sido decretada antes de
1º de janeiro de 2014.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
I – em relação aos arts. 1° a 9° e 17, a partir
de 1° de janeiro de 2014; e
II – em relação aos demais dispositivos, a partir
de 1° de março de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 609, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 15, de 2013, na forma do texto
aprovado na Câmara dos Deputados, que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a
importação de produtos que compõem a cesta básica, altera as Leis nº 10.925, de 23 de
julho de 2004, nº 10.147, de 21 de dezembro
de 2000, nº 10.825, de 30 de abril de 2004, nº
12.058, de 13 de outubro de 2009, nº 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, nº 12.599, de 23
de março de 2012, nº 10.485, de 3 de julho
de 2002, nº 10.438, de 26 de abril de 2002, nº
10.848, de 15 de março de 2004, nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013, nº 9.074, de 7 de
julho de 1995 e nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996; revoga dispositivo da Lei nº 12.767,
de 27 de dezembro de 2012; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 609, de 2013).
O Parecer nº 21, de 2013, da Comissão Mista, que teve como Relator o Deputado Edinho
Araújo (PMDB/SP); e como Relator Revisor o
Senador Edison Lobão Filho (PMDB/MA), é
favorável à Medida Provisória e às Emendas nº
3, 7, 8, 10, 12, 14 a 18, 20, 21, 26, 30, 31, 35,
38 a 41, 45, 46, 51, 57 a 60, 62, 72, 74, 75, 78
a 81, 85, 87 a 89, 94, 95, 98, 102 a 105, 107,
108, 115 a 118, 122, 123, 126 e, por fim, 127,
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº
15, de 2013, que oferece; e pela rejeição das
demais emendas.
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Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram
apresentadas à Medida Provisória 128 emendas.
O Projeto de Lei de Conversão nº 15 foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 11 de junho
com a aprovação da expressão “fraldas geriátricas”,
constante da Emenda nº 60, e a supressão do §8º do
art. 1º da Lei 10.925, alterado pelo art. 1º do Projeto,
do §2º do art. 2º, e do art. 14 do Projeto, destacados
na forma do texto encaminhado ao Senado Federal.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional e se esgotará no dia 5 de julho.
O Projeto de Lei de Conversão, de 2013, foi lido no
Senado Federal no dia 12 de junho.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ninguém mais do que eu tem interesse na apreciação,
votação e aprovação dessa matéria, e digo a V. Exª
o porquê. Eu tenho um projeto de lei que tramitou no
Senado por muito tempo e que logrou aprovação desta
Casa depois de passar por várias comissões. Ela garante a isenção de PIS, Pasep, Cofins e IPI para material
escolar, beneficiando, Senador Aloysio, 50 milhões de
jovens da rede básica escolar do Brasil inteiro.
É um benefício monumental, porque barateia o
material escolar para a criança carente. É uma contribuição ao combate à evasão escolar, porque eu tenho
exemplos de pais que tiram um filho e deixam três na
escola porque não têm como comprar o material escolar.
Na hora em que esse meu projeto viesse a ser
aprovado na Câmara – porque no Senado já o foi –,
eu estaria levando, pela minha ação parlamentar, um
benefício enorme às crianças do Brasil, principalmente as mais pobres, que teriam, pela desoneração dos
impostos – PIS, Pasep, Cofins e IPI – sobre o material
escolar, sobre o kit escolar, a oportunidade, dada ao
pai, de com o mesmo dinheiro comprar material escolar para os quatro, e não apenas para três crianças,
para os seus três filhos.
Ocorre que eu tomei a iniciativa de apresentar,
aproveitando essa matéria que trata da desoneração
da cesta básica, uma emenda de igual teor ao meu
projeto, e ela foi acolhida e aprovada. E vai ser aprovada, provavelmente, por este Plenário.
Muito bem. Ocorre que, nessa matéria, que vence
no dia 5 de julho, acho que há uma coisa que o Senado
precisa reparar, consertar, que é objeto de uma emenda
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que apresentei e à qual solicitei destaque. Eu explico à
Casa e a V. Exª e peço a atenção e o apoio dos Líderes.
É o seguinte, Senador Eunício Oliveira. Vamos
admitir que uma empresa concessionária de energia
elétrica, que recebeu a concessão da Aneel, entre em
processo de dificuldade e receba intervenção da Aneel. Pelo texto que está aprovado, essa empresa tem o
direito – ela que está em situação falimentar – de fazer a escolha de a quem vender uma permissão, uma
concessão. Porque a Aneel é que é a dona da prestação de serviço e que concede a alguém que entrou
em dificuldade. E ela que entrou em dificuldade tem o
direito de vender os seus ativos a quem ela escolher.
Quando, na verdade, em minha opinião, o correto é
que aquele objeto de permissão, aquela concessionária em dificuldade tem que ser operada por quem a
Aneel entenda que tenha competência. De que forma?
Concorrência pública.
A forma correta é concorrência pública, e não o
falimentar, o que esteja falido, escolher a quem vender.
Não é assim a regra do jogo. Quem concede a permissão e a concessão é quem tem o direito de estabelecer o regime de licitação, para ver quem tem melhores
condições de adquirir aquela concessão que está em
situação falimentar.
Neste sentido, foi apresentada uma emenda na
Câmara, que foi aprovada, suprimindo o art. 14. Mas
o art. 14 tem uma conexão direta com o inciso V do
art. 16 – um remete ao outro para que haja compreensão desse fato, para que a concessionária em situação pré-falimentar não possa ser vendida a quem
ele quiser, e por que critérios. E sim dar ao permissionário da Aneel a condição de fazer uma concorrência
pública para entregar o patrimônio daquela empresa
que está em situação falimentar e que opera sob sua
permissão, sob sua concessão. Eu acho que isso é o
correto, isso é o ético.
E eu queria pedir o apoio da Casa para que a
gente conserte, acabe de consertar o texto porque ele
já foi parcialmente reparado com a queda do art. 14,
da Câmara, mas só se completa a interpretação, sem
sombra de dúvida, se o inciso V do art. 16 também cair.
Então, com essas palavras e essa explicação,
coloco a V. Exª o pedido de destaque que apresentei
para apreciação dessa emenda que, em minha opinião,
saneará o texto que é bom e que precisa ser aprovado
em benefício do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O destaque de V. Exª será votado no
exato momento da apreciação, Senador José Agripino.
Senador Rodrigo Rollemberg, concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu não poderia deixar de me manifestar a
favor dessa medida provisória que reputo da maior importância sobretudo para a população menos favorecida
do nosso País. E o faço com muita tranquilidade porque
desde o meu mandato de Deputado federal tenho trabalhado pela retirada de todos os impostos incidentes
sobre a cesta básica, entendendo que com isso nós estaremos fazendo justiça no sistema tributário brasileiro.
Todas as pesquisas do Dieese e de outras instituições que trabalham esse tema mostram que nós
temos um sistema tributário no País extremamente
injusto, que faz com que as pessoas que recebem menos gastem uma parcela muito maior dos seus salários
comprando alimentos, utilizando uma parcela grande
para comparar alimentos.
Nesse momento em que estamos muito preocupados com a volta da inflação, ou seja, estamos buscando fazer todos os esforços no sentido de controlar a
inflação, é importante registrar que todo noticiário dos
últimos meses indica que a inflação sobre os alimentos
tem sido maior do que a média da inflação total. Sobre
aqueles produtos, Sr. Presidente, que são consumidos
pelos mais pobres, está havendo uma inflação maior
do que a média. Portanto, essa medida se reveste da
maior importância porque, contribuindo para reduzir o
preço dos alimentos, certamente melhorará a qualidade de vida das pessoas mais pobres, que gastam uma
parte maior dos seus salários com alimentos.
Mas quero aqui também me manifestar favoravelmente ao destaque apresentado pelo Senador Aloysio
Nunes na emenda do Senador Flexa Ribeiro que visa
a retirar a contribuição, o imposto na transmissão de
recursos federais, de recursos da União para os Estados – os recursos do PIS.
Essa medida se faz extremamente importante porque eu não vejo sentido, Senador Dornelles, em que a
União, no momento em que repassa um recurso para
um Estado ou para um Município, depois retire parcela
desse recurso; lembrando que essa reivindicação foi
uma reivindicação unânime do conjunto de governadores que estiveram aqui nesta Casa e apresentaram
uma pauta comum para todos os Senadores. Ou seja,
o imposto cobrado na transferência da União para os
Estados é um imposto indevido; não há racionalidade
nisso e, portanto, nós queremos aqui concordar com
a emenda do Senador Flexa Ribeiro.
Era essa a manifestação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, Líder do PSDB no Senado Federal.
Com a palavra, V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, evidentemente a Bancada do PSDB
vai aprovar este Projeto de Lei de Conversão, mesmo
porque a luta pela redução dos impostos que incidem
sobre a cesta básica é da tradição do nosso Partido,
no âmbito dos governos estaduais que dirige, Governo
de São Paulo; Governo de Minas; os governos que nós
dirigimos, todos eles praticam essa política.
E, em segundo lugar, porque foi o então Líder do
PSDB na Câmara dos Deputados, Deputado Bruno
Araújo, que, quando da tramitação da Medida Provisória nº 563, apresentou proposta, na forma de emenda, contemplando a isenção fiscal de PIS, Cofins e IPI
dos elementos que compõem as cestas básicas. Essa
emenda, infelizmente, foi vetada pela Presidente Dilma
Rousseff. Posteriormente essa mesma emenda, com
o mesmo teor, veio reapresentada pela mesma Presidente Dilma Rousseff, que havia vetado a proposição
do Deputado Bruno Araújo.
Vejam V. Exªs que teríamos ganho um tempo
grande de desoneração, de alívio para o bolso dos
contribuintes, especialmente dos contribuintes de baixa
renda, não fosse o desejo da Presidente Dilma Rousseff de ter o monopólio das boas ideias, nesse caso,
grilando, como se diz, uma boa ideia alheia sem reconhecer o crédito do direito autoral. Mas não estamos
aqui por disputa de autoria. Vamos aprovar porque é
uma emenda meritória, especialmente diante da disparada da inflação, da carestia sobre os gêneros de
primeira necessidade.
Durante a tramitação dessa medida provisória, Sr.
Presidente, colocou-se o problema da compensação
das concessionárias geradoras de energia, que não
haviam aderido ao novo marco regulatório do sistema
elétrico, proposto pela Presidente Dilma Rousseff. Surgiu também o problema de compensar os descontos
aplicados nas tarifas de energia elétrica, e optou-se
utilizar, para as duas finalidades, recursos da Conta
de Desenvolvimento Energético.
A Presidente Dilma Rousseff, como todos nós
sabemos, editou medida provisória reformulando regras de funcionamento do sistema elétrico, alterando
o marco jurídico desse sistema, de forma autoritária,
de forma típica do seu decisionismo autoritário e burocrático, e depois correu atrás do prejuízo para tentar
mitigar os efeitos da sua precipitação.
A Medida Provisória nº 605 visava exatamente
isso, pois a redução da tarifa de energia proposta pela
Presidente e aprovada pelo Congresso Nacional exatamente no momento em que as usinas térmicas, que
produzem energia a custo muitíssimo maior do que o da
energia hidroelétrica, precisavam estar a pleno vapor.
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Muito bem. Todos nós conhecemos o incidente
dos sete dias. A medida provisória chegou ao Senado,
depois de ter se eternizado na Comissão Mista e na
Câmara dos Deputados, e o Presidente Renan Calheiros, muito acertadamente, defendendo a prerrogativa
do Senado de atuar como Casa revisora no processo legislativo, aplicou decisão que havia tomado com
apoio unânime de todos nós, a decisão consistindo
em não dar seguimento a medidas provisórias que
chegassem aqui com menos de sete dias para a sua
votação. Na época, foi um deus nos acuda. Lembro-me da reunião dramática promovida no gabinete do
Senador Renan Calheiros. S. Exª reuniu os Líderes e
ouviu os apelos dramáticos da Liderança do Governo:
“Se não votarmos isso hoje, se o Sr. Presidente não
romper essa regra, que seja uma vez apenas, haverá
total desmoronamento de um sistema laboriosamente
construído pela Presidente, e quem vai pagar é o consumidor de energia”. Pois bem. O Presidente Renan
Calheiros, naquele momento, muito serenamente, disse:
“Olha, eu confio em que o Governo tenha soluções”.
O Governo tem, sim, vasto arsenal de soluções para
remediar essa situação. É possível, perfeitamente, garantir a prerrogativa do Senado, impor um mínimo de
disciplina à tramitação das medidas provisórias e, ao
mesmo tempo, garantir o desconto na tarifa de energia. Na oportunidade, nós da oposição, oferecemos
alternativas de equacionamento da questão.
Pois bem, Sr. Presidente, foi o que aconteceu.
A Presidente Dilma Rousseff, no mesmo dia, editou
decreto que permite o desconto na conta de luz até o
final deste ano de 2013, antecipando os recursos da
CDE por sete meses.
Ora, está verificado, está provado que o pânico
não tinha razão de ser e, mais ainda, que a Medida
Provisória nº 605, embora relevante, não se revestia
do caráter de urgência que é requisito constitucional
para edição dessa modalidade de legislação, porque,
se o Governo pode, mediante decreto, tomar uma providência que vai permitir o desconto na tarifa da energia
até o final de 2013, até daqui a sete meses, é a prova
provada de que a Senhora Presidente Dilma Rousseff
baixa medidas provisórias a qualquer pretexto para não
se submeter ao processo legislativo normal, pois sete
meses é tempo mais do que suficiente para tramitação
de projetos de lei, especialmente se vier revestido do
caráter da urgência constitucional.
Então, Sr. Presidente, nós vamos votar favoravelmente a matéria, e lembro aos Líderes do Governo que
tenho deles o compromisso de votar destacadamente
emenda proposta à medida provisória pelo Senador
Flexa Ribeiro, que estende a desoneração do PIS/PASEP, ou melhor, reduz a 0% sobre o valor das receitas
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correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas. Ou seja, as receitas correntes de
Estados e Municípios, assim como as transferências
da União para Estados e Municípios terão a isenção
do PIS/PASEP, que é uma forma de aliviar as finanças
dos Estados da Federação e dos Municípios da Federação, que foi proposta pela unanimidade dos governadores e dos prefeitos reunidos aqui no Congresso
Nacional, por iniciativa do Presidente Renan Calheiros
e do Presidente Henrique Eduardo Alves.
Com essa observação, Sr. Presidente, e esperando que a Presidente Dilma Rousseff, digamos, se
afaste um pouco do seu modelo de dona da verdade
e de monopolista do bem público e possa acatar, no
momento em que o projeto de lei de conversão for submetido a ela para sua sanção, emendas da oposição
que foram apresentadas exatamente para aperfeiçoar
a iniciativa de Sua Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia
Vânia, para discutir os pressupostos constitucionais.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, destaco a importância do Projeto
de Lei de Conversão nº 15, de 2013, proveniente da
Medida Provisória nº 609, do mesmo ano, que neste
momento se encontra em análise neste plenário.
Assim está redigida a ementa da matéria:
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
incidentes sobre a receita decorrente da venda
no mercado interno e sobre a importação de
produtos que compõem a cesta básica, e dá
outras providências.
Srs. Senadores, a matéria, que estabelece a
desoneração de itens da cesta básica, tem relevância
incontestável, principalmente num País como o nosso, que amarga uma das mais altas cargas tributárias
do mundo.
Aprovar o projeto implica gerar alívio na inflação
e, em consequência, beneficiar a população, principalmente as famílias de baixa renda. Digo isso porque
ninguém pode negar que os mais pobres arcam com
a maior parcela da carga tributária e, nessa questão,
encaixam-se os impostos sobre o consumo. Portanto,
mais perversa se torna a tributação que incide sobre
bens de consumo básico, incluindo, nesse contexto,
a alimentação.
De minha parte, espero ter contribuído para o
aperfeiçoamento dessa proposição por meio de duas
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emendas de minha autoria. Uma delas inclui a escova
de dentes aos itens de higiene pessoal da cesta básica.
É de conhecimento de todos que precárias condições de vida dificultam priorizar o cuidado com a
saúde bucal.
É do conhecimento geral que muitas pessoas de
baixo poder aquisitivo têm dificuldade de acesso ao
serviço público de saúde de qualidade e não podem
pagar um tratamento particular adequado.
Outra emenda acatada e de minha autoria também inclui, na relação da cesta básica, artigos de material escolar, como caderno, caneta, lápis e outros itens.
Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário revelam que os impostos cobrados sobre o
material escolar no Brasil chegam, em alguns casos,
a quase 50% do valor do produto.
Nesse caso, o excessivo peso dos tributos, além
de gerar impacto negativo à cadeia produtiva do segmento, reflete diretamente no bolso do consumidor
final e, em consequência, por que não dizer, na educação brasileira.
Logo, torna-se fundamental a aprovação dessa
matéria que trará, sem dúvida, benefício direto à população mais pobre do País.
Reafirmo, então, Sr. Presidente, o meu voto favorável, ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013,
e reafirmo aqui também o meu apoio à emenda do
Senador Flexa Ribeiro, que, sem dúvida nenhuma, irá
favorecer enormemente os Estados.
A redução do PIS/Pasep, da receita corrente líquida dos Estados, é a grande reivindicação de todos
os governadores do nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação os pressupostos de urgência, relevância e adequação financeira e orçamentária
da medida provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância, urgência e adequação
financeira e orçamentária da medida provisória permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os pressupostos.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº
609, que trata da cesta básica, incorporou a de nº 605,
que trata da energia elétrica.
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Eu quero demonstrar e reiterar o meu integral
apoio ao parecer do Deputado Edinho Araújo, que se
transformou no PLV nº 15.
Desejo referir-me, principalmente, Sr. Presidente,
ao art. 12 do PLV, que dá nova redação ao art. 26 da
Lei nº 12.783, de 2013.
Esse artigo, Sr. Presidente, estabelece que, para
as concessões de geração de energia elétrica, o prazo de vigência do respectivo contrato de concessão
será recomposto mediante assinatura de termo aditivo, contando como termo inicial a data da emissão da
licença ambiental.
Isso é necessário, Sr. Presidente, porque nós
tivemos algumas situações em que o IBAMA levou
dez, onze anos para dar uma licença ambiental. Logo,
o prazo de concessão, logicamente, tem que ser contado a partir do momento em que o Governo, através
do Ibama, deu o projeto de concessão.
Eu apresentei essa emenda e tive o grande apoio,
aqui, do Senador Pimentel, que conversou com o Ministério de Minas e Energia. E isso é fundamental,
porque não faz sentido que uma empresa que obteve
uma concessão e que, durante 11 anos, não teve essa
concessão reconhecida pelo órgão do próprio Governo
não possa renegociar o prazo de início da contagem
desse prazo.
Por esse motivo, Sr. Presidente, eu quero trazer o
meu apoio ao projeto de conversão, e, principalmente,
a esse artigo que mencionei, que corrige uma grande
distorção em relação a empresas que haviam, através
de licitação, obtido concessão para explorar serviços
de energia elétrica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Não havendo mais oradores...
Senador Jayme Campos, com a palavra V. Exª,
para discutir a matéria.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quando o Governo Federal nos envia
uma proposição com o objetivo de eliminar impostos
ou reduzir alíquotas tributárias, manifesto-me invariavelmente a favor.
Coerente com essa postura, Sr. Presidente Renan, a favor da desoneração de produtos e serviços
em geral e sempre em defesa do contribuinte brasileiro, já tão penalizado com o absurdo da carga fiscal
a ele imposta, não poderia aqui deixar de reconhecer
os méritos da proposição que, hoje, aqui, apreciamos.
Porém, chamo a atenção deste Plenário para
que não deixemos de aproveitar esta chance e desoneremos também os Estados e Municípios, que, hoje,
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enfrentam tantas dificuldades no atendimento das necessidades básicas do cidadão.
Diante da crise econômica global, inegável fator
a limitar a geração de receitas próprias, esses entes
federados se acham atualmente em situação muito
delicada, resultante, sobretudo, da aplicação das recentes políticas federais que lhes impõem drástica redução no volume de transferências. Assim, os repasses do FPE e do FPM vêm-se demonstrando mais e
mais insuficientes.
Para amenizar essa aflitiva situação, poderíamos
adotar oportuníssima medida de reduzir a zero a alíquota de contribuição para PIS/Pasep que incide sobre
o valor das receitas correntes arrecadadas sobre a receita de capital recebida pelos Estados e Municípios.
A extinção desse ônus, que hoje é de 1% apenas – e
tão somente 1% –, já seria de grande ajuda.
Neste sentido, é com tristeza que recebo a rejeição da Emenda n° 34, apresentada no âmbito da
Comissão Mista pelo ilustre Senador Flexa Ribeiro,
que ia ao encontro de tal desiderato.
O meu Estado do Mato Grosso, por exemplo,
recolheu no último exercício, de 2012, cerca de 75
milhões, referentes à contribuição para o PIS/Pasep,
relativos às receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas pelo Tesouro
do Estado (Pausa.)
O Senador Aloysio me comunica que vão votar
destacadamente essa emenda.
Peço, então – no momento em que apreciamos
esta matéria em cujo conteúdo podemos inserir tal
auxílio, em reforço ao combalido caixa da maioria de
nossos Estados e Municípios –, que reconsideremos
rever as motivações que, eventualmente, hajam fundamentado a decisão de rejeitar a referida emenda.
Conclamo os nobres pares a esta revisão, certo
de estarmos inaugurando um novo tempo e uma nova
forma de agir na apreciação das medidas provisórias.
Um novo olhar para o possível acatamento da emenda
em questão, certamente, traduzirá a vontade da maioria dos colegas que, como eu, colocam os interesses
das esferas estaduais e municipais num patamar de
prioridade a pautar com justiça a atividade parlamentar
que estamos aqui a exercer.
Era o que tinha a dizer, na discussão deste PLV,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaramos encerrada a discussão.
Há, sobre a mesa, requerimentos de destaque,
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Requerimento do Senador José Agripino. Com
base no art. 7º, §3º, da Resolução nº 1, de
2012, destaque para votação em separado.
Requerimento do Senador Aécio Neves. Destaque para votação em separado da Emenda
nº 05.
Requerimento do Senador Aloysio Nunes Ferreira. Destaque para votação em separado da
Emenda nº 34, oferecida à Medida Provisória.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 640, DE 2013
Requeiro, com base no art. 7º, § 3º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, combinado
com os arts. 312, II, e 313, IV, do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), destaque para votação em
separado do inciso V do art. 15 do Projeto de Lei de
Conversão (PLV) nº 15, de 2013.
O PLV nº 15, de 2013, aprovado pela Comissão
Mista para deliberação sobre a Medida Provisória (MPV)
nº 609, de 2013, trazia, em seu art. 14, a adição do §
3º ao art. 14 da Lei nº 12.767, de 2012. Esse artigo –
combinado com o inciso V do art. 16 do mesmo PLV,
que revogava o § 2º do art. 12 da citada Lei – alterava a etapa do processo em que o poder concedente
avaliaria a mudança de controle acionário da empresa
concessionária de serviço público de energia elétrica
submetida à intervenção. Os dois dispositivos do PLV
nº 15, de 2013, resultantes de emenda à MPV nº 609,
de 2013, só atingiriam seus objetivos se ambos fossem aprovados.
Entretanto, na votação do PLV nº 15, de 2013, na
Câmara dos Deputados, o art. 14 foi suprimido. Sendo
assim, o inciso V do art. 16, agora renumerado para
art. 15, perdeu a sua razão de ser, já que apenas revoga o § 2º do art. 12 da Lei nº 12.767, de 2012, sem
que haja, com a supressão do art. 14 do PLV nº 15,
de 2013, dispositivo que o substitua.
Dessa forma, requeiro, com base no art. 7º, § 3º,
da Resolução nº 1, de 2002-CN, combinado com os arts.
312, II, e 313, IV, do RISF, destaque para votação em
separado do inciso V do art. 15 do PLV nº 15, de 2013.
Sala das Sessões, – Senador José Agripino.
REQUERIMENTO Nº 641, DE 2013
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312, do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda à MPV nº 609/2013
que obteve parecer contrário pelo Relator da Câmara
dos Deputados.
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Justificação
Tramitam no Congresso Nacional diversas proposições que têm por objetivo a concessão de isenção
tributária aos medicamentos de uso humano. Destaca-se dentre elas, a Proposta de Emenda Constitucional, do Senador Paulo Bauer, que propõe imunidade
tributária em relação a todos os impostos incidentes
sobre medicamentos. Entretanto, em face da morosidade legislativa, não se vislumbra a efetivação dessas
medidas em curto prazo, situação cada vez mais preocupante no quadro atual de descontrole inflacionário.
Pelo exposto, nosso destaque tem por objetivo
reduzir o preço de todos os medicamentos de uso humano, via desoneração tributária, contribuindo para o
acesso mais amplo da população.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
REQUERIMENTO Nº 642, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda 34 oferecida à Medida Provisória nº 609, de 2013 (PLV nº 15, de 2013)
Sala das Sessões, de junho de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito a votação em globo
dos requerimentos, ressalvado o de autoria do Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que faz parte de um acordo
de procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador José Pimentel pede a votação em globo dos requerimentos do Senador José
Agripino e do Senador...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, mantenho o destaque e peço a compreensão do Líder do Governo pelo fato de que esse destaque que apresentei ser moralizador de uma lei que o
Senado está colocando em apreciação, completando
um trabalho que foi feito pela Câmara dos Deputados.
O trabalho da Câmara dos Deputados, fez pela metade. Se nós não suprimirmos o Inciso V do art. 14, nós
deixaremos as empresas que estejam em processo de
falência escolher a quem vender o seu passivo, sem a
Aneel ter participação nenhuma.
Eu gostaria que o pessoal do Governo compreendesse essa atitude que estou tomando de moralização de um segmento. Eu acho que é importante, e é
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importante que esta matéria seja apreciada e votada
individualmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para reafirmar o compromisso assumido com o Senador Aloysio Nunes Ferreira,
quando da votação do relatório na Comissão Mista.
Portanto, o requerimento de destaque assinado pelo
Senador Aloysio Nunes Ferreira está excluído do requerimento de votação em globo. E, acompanhando a
recomendação do Líder do Congresso, nós recomendamos as nossas bancadas o apoiamento do nosso
requerimento em globo, com relação aos destaques
apresentados pelos demais Senadores, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, o PMDB concorda com o Líder do Governo
no Congresso, acompanhando o acordo de procedimento, ressalvada a emenda do Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa aguarda o requerimento do
Senador Pimentel, para que possamos fazer a votação em globo.
Nós vamos colocar em votação o requerimento que pede votação, em globo, dos requerimentos
de destaque do Senador Aécio Neves e do Senador
José Agripino.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 643, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, votação em
globo dos Requerimentos de Destaque nºs 640 e 641,
de 2013.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou colocar em votação o requerimento que pede votação em globo (Requerimento nº 643,
de 2013).
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se...

JUNHO
DE 2013
Junho de 2013

É o requerimento que pede para votar em globo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, o encaminhamento é a favor. Votamos “sim”, portanto, para o requerimento em globo.
Votamos, portanto, a favor do requerimento em globo,
permanecendo como se encontram.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de votação em globo permaneçam como
se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Agora, nós vamos fazer a votação em globo dos
dois requerimentos, o do Senador José Agripino e o
do Senador Aécio Neves.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, o requerimento do Senador Aécio
Neves, bem como o do Senador...
É outro?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós aprovamos o requerimento para
votar em globo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Em globo, e estamos fazendo a votação em globo agora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agora, vamos votar, em globo, os requerimentos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– O.k.
Portanto, encaminhamos votação contrária aos
destaques. Votamos, portanto, contra os destaques;
portanto, manifestação “não” aos destaques apresentados, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, também encaminhamento contrário aos
destaques. Votação “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –Sr.
Presidente, só quero fazer o registro, derrotado que
estou, de que esta Casa vai votar uma coisa da qual
pode se responsabilizar no futuro.
Empresas falidas vão ter o direito, pelo texto aprovado, de escolher a quem vender a massa falida, e o
poder concedente, a Aneel, vai ser simples espectador. Em vez de fazer a concorrência para escolher a
quem vender, por concorrência pública, o acervo de
uma concessória em intervenção, não vai ter esse direito. A concessionária em intervenção, falida, vai ter
o direito de escolher a quem se vender.
Eu acho que isso não é um procedimento correto.
A Casa está assumindo, pelo meu alerta, um procedimento incorreto. Eu me rendo à minoria que a democracia me reserva, mas com o meu protesto.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos colocar...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB é solidário com
a posição, embora minoritária, meritória do Senador
José Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação os requerimentos, em globo. (Requerimentos nºs 640 e 641, de 2013)
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram (Pausa.)
Rejeitados.
Passa-se à votação do requerimento de destaque do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que pede
votação em separado da Emenda 34, oferecida à Medida Provisória.
Em votação o requerimento, do Senador Aloysio
Nunes Ferreira. (Requerimento nº 642, de 2013)
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Vamos, agora, fazer a votação do projeto de lei
de conversão, que, como todos sabem, tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, ressalvada a
matéria destacada, que é exatamente a Emenda nº
34, que foi destacada pelo requerimento do Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ... para, em nome da Liderança do Governo, recomendar à nossa Base o encaminhamento contrário à
emenda ora destacada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar o projeto de lei e, em
seguida, nós votaremos a emenda destacada.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Estamos votando, portanto, o projeto de lei, e, aí, o
encaminhamento é favorável, Sr. Presidente. Portanto, modificando o encaminhamento, pela Liderança do
Governo no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Eduardo Braga.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o projeto de lei permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de lei, com a ressalva da matéria destacada.
Passa-se, agora, à votação da Emenda nº 34,
destacada pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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Concedo a palavra ao Senador Aloysio, para...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fora do microfone.) – ... discutir a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, gostaria, para
exata compreensão da matéria que vamos votar, de
evocar a todos a lembrança de uma reunião memorável,
acontecida recentemente aqui, no Congresso Nacional.
Lembram-se V.Exªs da exacerbação que parecia
ter atingido um grau insuportável, como de fato atingiu,
dos conflitos federativos. Conflitos que se arrastam há
muito tempo, mais recentemente, em razão do esvaziamento financeiro dos Estados e dos Municípios do
nosso País, decorrentes da centralização das receitas
na União, enquanto as competências para o atendimento de necessidades básicas da população, como
saúde, segurança e educação permanecem no âmbito
dos Municípios e dos Estados.
Todos sabem que o investimento público do Brasil
ocorre, infelizmente, num nível baixíssimo, e sabemos
também que, no cômputo geral do investimento público
realizado em nosso País, a maior parte incumbe aos
Estados e aos Municípios brasileiros.
Pois bem, naquela circunstância, os dois Presidentes, o Presidente Renan Calheiros e o Presidente
Henrique Eduardo Alves, tomaram uma decisão festejada por todos nós, pela imprensa e pelos comentaristas políticos, no sentido de promover fórum de governadores aqui no Congresso, para que pudéssemos
receber deles sugestões para uma pauta legislativa
que estivesse ao nosso alcance implementar, medidas de nossa competência constitucional, que poderíamos e deveríamos tomar por sugestão de todos os
governadores do País, para aliviar a situação financeira
dos Estados e também dos Municípios, uma vez que
o Fórum Nacional dos Prefeitos se reuniu na mesma
ocasião, contribuindo, com isso, para descongestionar
o clima de tensão que afetava as relações federativas.
Foram apresentadas – V. Exª se lembra disso,
Presidente Renan Calheiros –, quatro sugestões por
parte dos governadores, não mais do que quatro, uma
pauta enxuta e objetiva. Todos os governadores do
País estavam lá. Lembro-me até da presença do meu
querido amigo Governador de Sergipe, Marcelo Déda,
presente naquela reunião, do Governador Alckmin, do
Governador Tarso Genro, do Governador Puccinelli
e de todos os governadores do País. Eram somente
quatro pontos.
O que pretendiam os governadores? Pretendiam, entre outras medidas, uma que podemos ado-

92

38054 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tar agora, nesta tarde– está em nossas mãos –, que
é a desoneração do PIS que incide sobre as receitas
correntes arrecadadas pelos Estados e Municípios e
das transferências correntes e de capital recebidas.
Reduzir a zero essa alíquota. Todos os governadores
concordaram; os prefeitos foram unânimes em apoiar
e propor ao Congresso Nacional essa medida.
Pois é isto que está agora sob a nossa deliberação: apoiar reivindicação unânime dos governadores
e prefeitos ou rejeitá-la; apoiar a emenda apresentada
pelo ilustre Senador Flexa Ribeiro em nome de todos
ou rejeitá-la. Vamos cumprir o compromisso que assumimos naquela tarde, naquela reunião memorável,
tomando providências que estão ao nosso alcance, no
âmbito da nossa competência?
Tenho esperança, Sr. Presidente, de que os Senadores, que aqui representam o povo brasileiro e que
têm a incumbência especial de representar os Estados
da Federação, não se recusarão a apoiar a Emenda
nº 34, de tal forma que, pelo menos este ponto de
uma agenda tão auspiciosa possa ser efetivamente
implementado.
Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Para discutir, Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, para contraditar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga e Senador
Flexa Ribeiro.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, gostaríamos, em primeiro lugar, de
reconhecer...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na verdade, é uma liberalidade, para
que possamos evoluir na votação, porque está sendo
discutida a votação do requerimento.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– A votação, exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Apenas para
esclarecer que, quanto ao mérito, nós entendemos a
profundidade da proposta apresentada pelo Senador
Flexa Ribeiro, aqui destacada pelo Senador Aloysio
Nunes Ferreira. No entanto, Sr. Presidente, estamos
diante de uma questão processual.
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Ao estabelecermos uma emenda em lei ordinária
– Senador Aloysio Nunes, V. Exª que é um dos nossos
constitucionalistas nesta Casa –, temos a preocupação
de que, ao zerarmos a alíquota através de lei ordinária
e, portanto, criarmos a isenção fiscal dos Estados e
Municípios por lei ordinária, estejamos, Sr. Presidente, na realidade, criando uma dificuldade processual,
porque esse tipo de benefício é pertinente aos projetos
de lei complementar. Não estamos apenas reduzindo
alíquota, nós estamos zerando alíquota de PIS/Pasep
para Estados e Municípios na imunidade recíproca, o
que inclusive defendo no Parlamento, como já defendia
quando fui Prefeito e quando fui Governador no meu
querido Estado do Amazonas.
No entanto, como lei ordinária, creio que nós
estaríamos aqui repetindo erros que não deveremos
continuar fazendo nesta matéria.
Está em tramitação, no Congresso Nacional, o
PLC nº 238, de 2013, relatado pelo Eminente Deputado Eduardo Cunha, que trata da renegociação da
dívida dos Estados e que trata obviamente de uma
parte importante do Pacto Federativo, que precisamos
restabelecer com os nossos entes federados.
Portanto, Sr. Presidente, é apenas para contraditar, dizendo que, quanto ao mérito, há entendimento
com relação à isenção do PIS/Pasep para Estados e
Municípios em relação à União, lamentando que não
poderemos votar favoravelmente, tendo em vista que
esta é uma matéria em lei ordinária, e defenderemos
emenda nesse sentido, em relação ao PLC nº 238/2013,
em tramitação na Câmara.
Por essa razão, encaminhamos votação contrária ao requerimento apresentado pelo Ilustre Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Flexa
Ribeiro.
Com a palavra V. Exª, para encaminhar a votação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
a emenda que eu apresentei à Medida Provisória nº
609, de 2013, vem ao encontro daquilo que foi colocado pelos governadores dos 26 Estados brasileiros
e do Distrito Federal ao Presidente do Senado e do
Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, e ao
Presidente da Câmara Federal, Deputado Henrique
Eduardo Alves.
Não é possível, Senador Renan Calheiros, na
situação de penúria em que se encontram a maioria
dos Estados e a quase totalidade dos Municípios brasileiros, que a União continue a retirar desses entes
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federados 1% das suas receitas correntes arrecadadas,
ou seja, do ICMS arrecadado pelo Estado e transferido aos Municípios, das transferências correntes feitas
pela própria União e do capital recebido, ou seja, de
financiamentos.
É importante que as Srªs Senadoras e os Srs.
Senadores tomem conhecimento de que, apesar de
a alíquota do Pasep, que já vem de há muito tempo
e que já deveria ter sido extinta, ser de 1%, o valor, o
montante estimado, Senador Eduardo Braga, relativo a
Estados e Municípios, que a União suga desses entes
federados, é da ordem de R$7 bilhões! R$7 bilhões!
Ora, se os governadores, em uma reunião histórica aqui no Congresso Nacional, colocaram entre os
seus pleitos esse de zerar a alíquota do Pasep para
as transferências correntes e de capital recebido e as
receitas correntes arrecadas, não é possível que o
Senado Federal se coloque contrário aos interesses
dos seus Estados. Nós aqui representamos os Estados
brasileiros, temos de trabalhar no sentido de melhorar
a situação financeira dos Estados que nós representamos, e, em contrapartida, evidentemente, de todos
os Municípios de nosso País.
Eu não entendo, Senador Renan Calheiros. Lá
atrás, em 2012, o Deputado Bruno Araújo, do PSDB,
apresentou uma emenda para zerar o PIS/Pasep e
Cofins da cesta básica. A Senhora Presidenta Dilma Rousseff, Senador Pimentel, vetou a emenda do
Deputado Bruno Araújo e, em seguida, ela própria, o
Executivo, encaminhou o projeto para fazer, para zerar
esses impostos da cesta básica que todos nos concordamos, o que todos nós concordamos.
Então, é necessário que as Srªs Senadoras e
os Srs. Senadores, ao votarem – e nós vamos pedir
votação nominal – mostrem a todo o Brasil quem é
que está votando a favor dos Estados e Municípios e
quem está votando contra os Estados e Municípios,
pois nós estamos deixando, no dia de hoje, de minorar o sacrifício financeiro e de arrecadação. Mais do
que de arrecadação, de transferência, Presidente José
Sarney, de transferência desses entes federados, já
em situação de dificuldade, para a União, que detém
hoje 60% de tudo que é arrecadado.
Peço que, na votação do destaque, votem a favor
da emenda que traz justiça aos Estados e Municípios
brasileiros com redução a zero da alíquota do Pasep
nas receitas correntes arrecadadas das transferências
correntes e de capital recebido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos colocar em votação a Emenda nº34, destacada pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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Quem aprova a emenda permaneça como se
encontra. (Pausa.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Votação nominal, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Rejeitada.
Há um pedido de verificação nominal com o apoiamento do Senador Aloysio, do Senador Cássio, do Senador Alvaro Dias, da Senadora Vanessa Grazziotin.
Vamos passar à votação nominal da Emenda nº34.
(Procede-se à votação.)
Senador Aloysio, com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB vota “sim” e entende que a Constituição não exige lei complementar
para essa medida. A emenda do Senador Flexa Ribeiro
visa a alterar uma lei ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria vota “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “sim”, vota com os Estados, vota com
os Municípios. Vai ver agora quem está com Estados
e Municípios. O Democratas vota “sim”.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota “não” e
convoca os seus membros para comparecerem e fazerem sua votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, a Base, mais uma vez, reconhecendo o mérito da propositura, apenas discorda da forma
de fazê-lo por lei ordinária; entende que isso é uma
isenção e que as isenções não podem ser feitas por
lei ordinária. Recomenda, portanto, o voto “não”, mais
uma vez destacando a questão meritória de isentar os
Estados e os Municípios da cobrança do Pis/Pasep. Há,
inclusive, tramitando nesta Casa um projeto autônomo,
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que
trata dessa matéria como projeto de lei complementar.
Por essa razão, recomendamos o voto “não”, Sr.
Presidente.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM)
– O Partido da República, seguindo os argumentos do
Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, recomenda o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar.
Nós pedimos aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham
ao plenário.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem! Sr. Presidente! Aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para
encaminhar votação. Sem revisão do orador.) – Para
encaminhar o Bloco de Apoio ao Governo, voto “não”,
Sr. Presidente. O Bloco de Apoio ao Governo – PDT,
PT – recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Bloco de Apoio ao Governo recomenda o voto “não”.
Senador Eunício Oliveira, como vota o PMDB?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O
PMDB também recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB também recomenda o voto
“não”. (Pausa.)
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Edison Lobão Filho. Com a
palavra, V. Exa.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) –
Como Relator revisor, Sr. Presidente, infelizmente
peço desculpas, pois não pude estar presente, porque
estava comandando a Comissão de Orçamento neste
momento. Mas eu quero fazer o encaminhamento do
voto “não” ao destaque da Emenda no 34, de autoria do
Senador Flexa Ribeiro, que propõe zerar o PIS/Pasep
dos Estados e Municípios.
Eu quero apenas deixar registrado que isso impacta diretamente nas receitas da seguridade, com
reflexos gravíssimos nos benefícios sociais hoje distribuídos aos trabalhadores brasileiros. Ela financia
o seguro desemprego, Sr. Presidente, financia uma
parcela significativa dos recursos do BNDES que vão
exatamente para programas de desenvolvimento econômico e, principalmente, o abono anual do PIS/Pasep, que é um importante benefício social para todos
aqueles trabalhadores que ganham menos de dois
salários mínimos por mês.
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Portanto, Sr. Presidente, o encaminhamento é
contra o destaque do Senador Flexa Ribeiro para a
manutenção desse benefício tão arduamente conquistado pelo povo brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, enquanto
não se conclui a votação, eu queria apenas fazer um
registro sobre o Dia do Evangélico, lá do meu Estado
de Rondônia.
Cada Estado aprovou dias diferentes. Como há
o Dia de Nossa Senhora Aparecida, que é feriado dos
católicos, os evangélicos também reivindicaram o feriado e a Assembleia Legislativa de Rondônia, ano passado, aprovou o dia de hoje como Dia do Evangélico.
Então, eu quero parabenizar, congratular-me com
todas as igrejas evangélicas do Estado de Rondônia e
de todo o Brasil, sobretudo de Rondônia, que comemora hoje o Dia do Evangélico, pela passagem desse
dia tão importante, porque as igrejas evangélicas em
Rondônia prestam um relevantíssimo trabalho na área
de combate às drogas, de recuperação de dependentes químicos, na evangelização, na área espiritual, enfim, elas prestam um serviço relevante à sociedade de
Rondônia, onde temos aproximadamente 50% a 60%
de evangélicos.
Então, parabéns a todos os pastores, os coordenadores. Enfim, a toda a comunidade evangélica do
Estado de Rondônia, os nossos sinceros parabéns.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, é uma questão de ordem, de ordenamento dos nossos trabalhos, e uma questão de esclarecimento a V. Exª.
Eu não pude acompanhar a reunião de Líderes.
Estava representado pelo meu Líder Eunício Oliveira
e não vi V. Exª definir o roteiro dos nossos trabalhos
na tarde/noite de hoje.
Nós teremos, pelas ponderações feitas pelos senhores Líderes, três itens da pauta como prioritários.
O primeiro já votamos, o Item 1, a MP nº 608; o Item
2, nós estamos concluindo o processo de votação. E
o Item 3, o FPE. São os três primeiros itens.
Não foi definido – é a questão de ordem que eu
faço a V. Exª – mais nenhum item como prioridade,
dentro do ordenamento da pauta.
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Ocorre, Sr. Presidente, que, há 11 anos, nós estamos tratando, nesta Casa, da regulamentação do
exercício da Medicina. Foram 27 audiências públicas
traduzidas pelo extraordinário trabalho da Senadora
Lúcia Vânia, do Senador Antonio Carlos Valadares e,
recentemente, do Senador Cássio Cunha Lima. Nós
estamos profundamente amadurecidos na Casa para
votar essa matéria.
Eu invocaria a V. Exª, depois de esses três primeiros itens estarem com a deliberação deste Senado, se
nós poderíamos colocar, ouvidos os Líderes – estamos
com todas as representações aqui dos profissionais
da área, o Conselho Federal de Medicina, sindicatos
médicos de todo o País –, se nós poderíamos dar prioridade ao Item 12 da pauta, que V. Exª, atendendo com
presteza aos profissionais da nossa categoria, marcou
e pautou, como V. Exª se comprometeu.
Nós temos o item 12 da pauta. E eu faria este apelo
a V. Exª: depois de concluídos os três primeiros itens, já
que não houve nenhuma prioridade, que essa fosse a
prioridade para aqueles que estão, há 11 anos, esperando essa regulamentação ser definida na Casa, essa que
é a mais antiga de todas as profissões, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Senador Renan, é na mesma linha... Ao conversar
com os Líderes, evidentemente há um entendimento
feito, até da Presidência do Senado com as Lideranças,
de que o ato médico seria votado somente na sessão
de amanhã. O apelo que nós fazemos é que, salvo
melhor juízo, não há, por parte dos Líderes, nenhuma
resistência para chegar ao entendimento de votarmos,
ainda hoje, o ato médico.
Então, para não ficar no mesmo argumento do
Senador Vital do Rêgo, eu queria dizer a V. Exª que
esta é, sem dúvida nenhuma, uma matéria que há
muito tempo, há mais de uma década, tramita e que
a duras penas se conseguiu o entendimento para um
texto que me parece ser o consenso deste Senado.
Então, faria esse apelo para que, ainda nesta sessão,
evidentemente, ouvindo as Lideranças, porque sei que
houve um acordo prévio, pudéssemos votar, ainda hoje,
o ato médico. É o apelo que faço a V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE)
– Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Amorim...
Eu vou conceder, em seguida, pela ordem, a palavra, rapidamente, ao Senador Amorim, ao Senador
Alfredo Nascimento, ao Senador Acir...
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, nosso
apelo também vai nesse sentido. O PSC também pede
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que possamos votar o ato médico. Na área da saúde
existem 14 profissões, e apenas a Medicina não é regulamentada, Sr. Presidente. Acho que não temos por que
mais protelar. Já há o entendimento sim nessa direção.
É necessário, é justo, é correto e, com certeza, traria
um ganho não só para os profissionais da Medicina, não
só para os médicos, mas para toda a área da saúde.
Então, Sr. Presidente, fazemos, reiteramos e reforçamos aqui este apelo para que, ainda hoje, a gente
possa votar o ato médico, já que passamos quase 12
anos, com mais de 27 audiências públicas realizadas,
como o disse aqui o Senador Vital do Rêgo. Portanto,
um tema bastante discutido, bastante conversado e
dialogado. Assim, já existe o entendimento.
Fazemos esse apelo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apesar de termos participado de uma reunião e estabelecermos um acordo entre os Líderes de que essa
matéria seria votada amanhã, eu quero me juntar aos
companheiros que me antecederam e pedir a V. Exª
que seja colocada à apreciação de todos os Líderes
esse projeto, que é muito importante para todos os
médicos deste País, já na sessão de hoje.
O Partido da República – como Líder – já se coloca favorável à votação no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Prorrogo a sessão, para a conclusão
da Ordem do Dia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Acir, com a palavra V. Exª. Em
seguida, o Senador Pedro Taques.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
relação à votação do ato médico, o PDT se coloca favorável também, como os demais Líderes, entendendo
que é um projeto importante para o nosso País.
Tendo em vista que nós temos aqui muitos médicos, muitos profissionais do segmento, vamos aproveitar este momento importante. Se V. Exª concordar
e os demais Líderes, também, vamos votar hoje o ato
médico, para que a gente possa virar essa página tão
importante em nosso País.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
Darei já a palavra a V. Exª.
Francisco Dornelles.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, apesar de já estar ultrapassado
o prazo – V. Exª não me deu a palavra –, era simplesmente para dizer que, embora deixando a questão em
aberto, a Liderança do Partido Progressista vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Liderança do Partido Progressista, o
Senador Francisco Dornelles, recomenda o voto “não”.
Senador Pedro Taques, com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, em sendo possível, eu gostaria de solicitar a V. Exª, com a concordância dos Líderes, também
associado aos dois outros Senadores de Mato Grosso, Senador Jayme Campos e Senador Blairo Maggi,
que fosse colocada em votação a autoridade Marcelo
Ferra de Carvalho para o Conselho Nacional do MP,
que já está aqui há alguns dias. Se for possível, Mato
Grosso, o Brasil e o Ministério Público agradecem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós encaminharemos a sugestão feita
por V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas, Presidente,
para que possa fazer coro com os demais Senadores
que me antecederam, para que V. Exª possa colocar
em votação hoje o ato médico.
Há um consenso de todas as Lideranças. Esse
projeto, já aprovado aqui no Senado, foi encaminhado
à Câmara e está retornando. Então, precisamos concluir o processo de votação.
Como há um consenso e é importante que se regulamente a profissão de médico, que, se não a mais
importante, é uma das mais importantes, eu pediria
isso a V. Exª.
Tenho certeza de que o PSDB, pelo seu Líder,
Aloysio Nunes Ferreira, concorda. Assim, com a unanimidade dos Líderes, V. Exª pode pautar, ainda na
sessão de hoje, a votação do ato médico.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, manifesto também apoio à tese da votação no dia de hoje, mas aproveito a oportunidade para
fazer outro registro que considero importante.
Nesse momento de movimentação popular nas
ruas do Brasil, é importante registrar nos Anais da Casa
que os gastos com a Copa do Mundo já atingem R$28
bilhões, superam R$28 bilhões.
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Tenho em mãos um Decreto, de nº 8.028, agora
de 14 de junho, da Presidência da República, que aumenta em 100%, 100%, os valores das diárias para os
servidores que se deslocam para as localidades onde
se realizam os jogos da Copa das Confederações. Portanto para o deslocamento desses servidores civis e
militares às localidades dos jogos da Copa das Confederações, o Governo aumenta as diárias em 100%.
É evidente que o povo brasileiro não pode ficar
satisfeito com isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Para também encaminhar a V. Exª que, mesmo tendo participado dessa reunião no dia de hoje com os
líderes sob o comando de V. Exª, entendo que havendo, obviamente, tempo após a votação do Fundo de
Participação dos Estados, que creio que é um desejo
de todos os Senadores para darmos uma resposta à
Federação e ao povo brasileiro sobre as questões da
regulamentação do Fundo de Participação dos Estados, nós também fazemos um apelo para que possamos votar, ainda no dia de hoje, quem sabe até por
entendimento, a questão do ato médico.
Portanto, apenas para deixar aqui, acompanhando o posicionamento do nosso líder do PR, Senador
Alfredo Nascimento, que também, mesmo tendo participado e entendendo a demanda da nossa agenda
no dia de hoje, em respeito a todos os profissionais da
área médica aqui presentes, gostaríamos de encaminhar também favoravelmente o posicionamento para
deliberação desse tema, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Valadares. Em
seguida, Senador Mário Couto.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, a exemplo de outros políticos que já expressaram o seu pensamento de que o projeto do ato médico
está pronto para ser votado, não há motivo mais para
adiá-lo, nós estamos propondo, eu, o Senador Rodrigo
Rollemberg, a Senadora Lídice da Mata e o Senador
Capiberibe, que esse projeto seja votado na sessão
de hoje. Tivemos três relatores dos mais diferentes
partidos – eu próprio, o Senador Cássio Cunha Lima,
a Senadora Lúcia Vânia –, um projeto suprapartidário,
que conseguiu o consenso nesta Casa depois de quase
12 anos de tramitação, e isso deve ser comemorado
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como um trabalho de engenharia do Senado Federal
e também da Câmara dos Deputados, que tem uma
participação muito grande.
Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de, em nome
do PSB nesta Casa, pedir prioridade de votação, nesta
sessão, do projeto do ato médico.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar de não ter
sido consultado pelo Líder do Governo, Senador Eduardo – aliás, dificilmente ele me telefona e me consulta
nos acordos –, eu, como sempre sou cavalheiro, atendo-o sempre bem, não vou discordar em se votar hoje o
Fundo de Participação dos Estados, nem o ato médico.
Só quero chamar a atenção para uma coisa: tive
conhecimento fidedigno de que, dia 26, será votado
na Câmara o projeto que tira o poder de investigação
criminal do Ministério Público Federal. Isso é uma vergonha nacional, Presidente. Eu estou alertando aos
Senadores de que esse projeto não poderá passar
neste Senado. Tenho notícias também de que esse
projeto está quase aprovado na Câmara. Nós, Senadores da República Federativa do Brasil, não podemos
aceitar essa barbaridade, essa imposição do Governo
em querer retirar a investigação criminal do Ministério
Público Federal. Foi um avanço à República; avançamos muito nessa direção. Não podemos voltar atrás,
Sr. Presidente. Isso é um absurdo, que a população
brasileira não aceita e está falando nas ruas.
Nós pecamos muitas vezes por aqui ao aprovar
projetos semelhantes, que tiram o direito da população brasileira. Por isso está aí a revolta da população
brasileira. Nós não podemos comungar com esse tipo
de projeto. Nós não devemos aceitar essa imposição
da Presidenta da República em querer tirar a atribuição maior do Ministério Público, que é a investigação
criminal. Nem por sonho, Sr. Presidente!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Nem
por sonho nós vamos aceitar isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr.
Presidente, como há concordância de quase todos os
Líderes que se manifestaram, eu pediria a V. Exª que
fizesse a inversão de pauta, colocando o ato médico
em primeiro lugar, antes do FPE, uma vez que o FPE
é um pouco mais complexo. Como já há concordância
quase que geral do Plenário com relação ao ato médico, eu acho que seria mais rápido se pudéssemos
votá-lo antes de discutir o FPE.

Quarta-feira 19

97

38059

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar a Casa e aos Srs.
Líderes, respondendo também à questão de ordem que
foi colocada aqui pelo Senador Vital do Rêgo, que esse
projeto de lei do ato médico foi apresentado ao Senado
Federal em 2002, e foi aprovado no Senado Federal
em 20 de dezembro de 2006, sendo encaminhado à
Câmara dos Deputados para revisão.
No dia 13 de junho, depois de fazermos um encontro demorado com Lideranças partidárias do Senado,
com Presidentes de Comissão, com relatores, com a
Senadora Lúcia Vânia, com o Senador Vital do Rêgo,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e
com representantes de entidades médicas de todo o
Brasil, nós colocamos o projeto de lei do ato médico
como item da pauta do dia 18 de junho.
Portanto, se nós chegarmos a esse item da pauta, nós vamos deliberar, como é desejo da Casa e da
sociedade brasileira. Nós vamos apurar e declarar o
resultado da votação, regimentalmente, vamos apreciar
rapidamente também – até porque esta Casa já apreciou uma vez – os critérios do Fundo de Participação
dos Estados, e, em seguida, nós votaremos, Senador
José Agripino, o ato médico.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Sr. Presidente, só uma observação rápida para V. Exª.
Sobre essa matéria do ato médico, eu conversei com
alguns médicos aqui do Plenário – eu não sou médico,
sou engenheiro; então, tenho direito à dúvida –, e todos
eles me disseram que essa matéria, que foi polêmica,
foi objeto de muita disputa e muita discussão, ao longo
do tempo e ao longo das discussões e da tramitação,
foi polida, as arestas foram, de certa forma, polidas,
e o texto virou quase consensual. É a opinião que os
médicos me dão e que amigos meus, médicos, me
dão. Presto esse depoimento porque já vi este Plenário conflagrado com a discussão, com o debate de
um projeto de lei que tratava do ato médico, que, na
verdade, regulamenta a profissão do médico, que é a
única que não está regulamentada ainda. Tenho hoje
depoimentos de pessoas em quem confio, de Senadores médicos e de amigos meus que me dizem que
esse projeto, como projeto de normatização de funcionamento de uma categoria profissional, é um projeto de
boa qualidade e estaria em condições de ser votado.
É o depoimento que presto a V. Exª, com meu
agradecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão, e vamos fazer exatamente isso que V. Exª recomenda, Senador
José Agripino.
Vamos encerrar a votação e declarar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 23; NÃO, 39.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, rejeitada a Emenda nº 34 à Medida Provisória nº 609.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 609, de 2013)
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e
da Cofins-Importação incidentes sobre a
receita decorrente da venda no mercado
interno e sobre a importação de produtos
que compõem a cesta básica; altera as Leis
nos 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.147,
de 21 de dezembro de 2000, 10.865, de 30
de abril de 2004, 12.058, de 13 de outubro
de 2009, 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
12.599, de 23 de março de 2012, 10.485, de
3 de julho de 2002, 10.438, de 26 de abril
de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004,
12.783, de 11 de janeiro de 2013, 9.074, de 7
de julho de 1995, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996; revoga dispositivo da Lei n°
12.767, de 27 de dezembro de 2012; e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei n° 10.925, de 23 de julho
de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1° ...........................................................
........................................................................
XIX – carnes bovina, suína, ovina, caprina e
de aves e produtos de origem animal classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1;
b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e
0210.1 e carne de frango classificada nos códigos 0210.99.00;
c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e
caprinos classificadas no código 0206.80.00;
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d) carne de frango classificada no item 1602.32,
mortadelas e linguiças derivadas da carne bovina, suína e de frango, e linguiças tipo calabresa, cozidas ou defumadas, classificadas
no código 1601.00.00;
XX – peixes e outros produtos classificados
nos seguintes códigos da Tipi:
a) 03.02, exceto 0302.90.00;
b) 03.03 e 03.04;
c) náuplios, pós-larvas, camarão cultivado e
ração para camarões classificados nos códigos 03.06, 1605.21.00 e 2309.90.10;
XXI – café classificado nos códigos 09.01 e
2101.1 da Tipi;
XXII – açúcar classificado nos códigos
1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi;
XXIII – óleo de soja classificado na posição
15.07 da Tipi e outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da Tipi;
XXIV – manteiga classificada no código
0405.10.00 da Tipi;
XXV – margarina classificada no código
1517.10.00 da Tipi;
XXVI – sabões de toucador classificados no
código 3401.11.90 Ex 01 da Tipi;
XXVII – produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06 da Tipi;
XXVIII – papel higiênico classificado no código
4818.10.00 da Tipi;
XXIX – pão de forma classificado no código
1905.90.10 da Tipi;
XXX – biscoitos dos tipos cream cracker, água
e sal, maria, maisena e rosquinhas de leite e
coco classificados no código 1905.31.00 da
Tipi;
XXXI – sucos classificados no código 20.09
da Tipi;
XXXII – erva-mate classificada no código
0903.00 da Tipi;
XXXIII – molho de tomate e vinagres classificados nos códigos 2103.20.10 e 2209.00.00
da Tipi;
XXXIV – polvilho doce e azedo classificados
respectivamente nas posições 1108.1400 e
3505.1000 da Tipi;
XXXV – cola, artigos escolares confeccionados
de plástico, borracha de apagar, pasta e mochila para estudante, agenda, caderno, classificador, pincel, caneta esferográfica, caneta e marcador com ponta de feltro e lápis classificados
nos códigos 3506.10, 3926.10.00, 4016.92.00,
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4202.1, 4820.10.00, 4820.20.00, 4820.30.00,
9603.30.00, 9608.10.00, 9608.20.00 e
9609.10.00 da Tipi;
XXXVI – rações balanceadas, concentrados,
suplementos minerais e ureia pecuária, bem
como suas matérias-primas, exceto os classificados nas posições 23.09.10.00 e 23.09.90.30
da Tipi, utilizados na alimentação dos animais
classificados nas posições 01.02, 01.03, 01.04,
01.05 e 03.01 da Tipi;
XXXVII – água sanitária, sabão em barra e
desinfetantes classificados, respectivamente, nas posições 2828.90.11, 3401.19.00 e
3808.94.19 da Tipi;
XXXVIII – escovas de dentes, incluindo as
próprias para dentaduras, absorventes, tampões higiênicos e fraldas para bebês e geriátricas classificados nos códigos 9603.21.00 e
9619.0000 da Tipi;
XXXIX – cimentos classificados no código
2523.2, telhas onduladas e telhas de aço classificadas nos códigos 6807.90.00 e 7308.90.90
e blocos e tijolos para construção classificados
no código 6810.11.00, todos da Tipi;
XL – produtos destinados à composição de
alimentos administrados por via enteral ou parenteral utilizados em tratamento domiciliar ou
em hospitais, clínicas ou qualquer outra unidade de saúde para pessoa com deficiência
ou patologia grave;
XLI – gás liquefeito de petróleo – GLP, classificado no código 2711.19.10 da Tipi;
XLII – sal classificado na posição 2501.00.20
da Tipi.
§ 1° (Revogado)
........................................................................
§ 3º (Revogado).
§ 4º Aplica-se a redução de alíquotas de que
trata o caput também à receita bruta decorrente das saídas do estabelecimento industrial,
na industrialização por conta e ordem de terceiros dos bens e produtos classificados nas
posições 01.03, 01.05, 02.03, 02.06.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da Tipi.
§ 5° Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na hipótese
de aquisição ou de importação de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem, quando o adquirente produzir exclusivamente os produtos de que trata o
inciso XXVI do caput deste artigo.
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§ 6° A suspensão de que trata o § 5° aplica-se
também ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
§ 7° Nas notas fiscais e nas declarações de
importação relativas às operações de que trata
o § 5°, constará expressão que informe que
a operação foi realizada com suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
do IPI, na forma do regulamento.” (NR)
Art. 2° A partir da data de publicação desta Lei,
o disposto nos arts. 8° e 9° da Lei n° 10.925, de 23
de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos
classificados nos códigos 02.04, 0206.80.00, 03.02,
03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07 a 15.14, 1517.10.00,
1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se
também aos produtos classificados nos códigos 03.06,
1605.21.00 e 2309.90.10 da Tipi.
Art. 3° A Lei n° 10.147, de 21 de dezembro de
2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1° A Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PIS/PASEP, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições
30.01; 30.03, exceto no código 3003.90.56;
30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00
a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens
3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1;
3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00;
todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada
pelo Decreto n° 7.660, de 23 de dezembro de
2011, serão calculadas, respectivamente, com
base nas seguintes alíquotas:
I – ...................................................................
........................................................................
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, classificados nas posições
33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos
códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01,
3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e
dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros
e três décimos por cento); e
.............................................................. ” (NR)
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Art. 4° O art. 8° da Lei n° 10.865, de 30 de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art.8° ............................................................
........................................................................
§ 2° As alíquotas, no caso de importação de
produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, classificados nas posições
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; e
nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex
01; 3401.20.10; e 9603.21.00; são de:
.............................................................. ” (NR)
Art. 5º A Lei n° 12.058, de 13 de outubro de 2009,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 32. ..........................................................
I – animais vivos classificados nas posições
01.02 e 01.04 da Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos
para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01,
02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM;
II – (revogado).
.............................................................. ” (NR)
“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01,
02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a
exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens classificados
nas posições 01.02 e 01.04 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
........................................................................
§ 7° O disposto no § 6° aplica-se somente à
parcela dos créditos presumidos determinada
com base no resultado da aplicação sobre o
valor da aquisição de bens classificados nas
posições 01.02 e 01.04 da NCM da relação percentual existente entre a receita de exportação
e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
.............................................................. ” (NR)
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“Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base
no lucro real que adquirir para industrialização
produtos cuja comercialização seja fomentada
com as alíquotas zero da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a
e c do inciso XIX do art. 1° da Lei n° 10.925, de
23 de julho de 2004, poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido determinado
mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual correspondente a 40%
(quarenta por cento) das alíquotas previstas
no caput do art. 2° da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2° da
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 1° É vedada a apuração do crédito de que
trata o caput nas aquisições realizadas por
pessoa jurídica que industrializa os produtos
classificados nas posições 01.02, 01.04, 02.01,
02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos referidos no caput.
§ 2° O direito ao crédito presumido somente
se aplica aos produtos de que trata o caput adquiridos com alíquota zero das contribuições,
no mesmo período de apuração, de pessoa
jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4° do art. 3º da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no §
4° do art. 3° da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
........................................................................
§ 4º O disposto no caput não se aplica no caso
de o produto adquirido ser utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda
seja beneficiada com suspensão, alíquota zero,
isenção ou não incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese
de exportação.”(NR)
Art. 6° A Lei n° 12.350, de 20 de dezembro
de 2010, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 56. A pessoa jurídica tributada com base
no lucro real que adquirir para industrialização
produtos cuja comercialização seja fomentada
com as alíquotas zero da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins previstas na alínea b
do inciso XIX do art. 1° da Lei n° 10.925, de 23
de julho de 2004, poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido determinado
mediante a aplicação sobre o valor das aqui-
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sições de percentual correspondente a 12%
(doze por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2° da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2° da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 1° É vedada a apuração do crédito presumido de que trata o caput nas aquisições realizadas por pessoa jurídica que industrializa
os produtos classificados nas posições 01.03
e 01.05 da NCM ou que revende os produtos
referidos no caput.
§ 2° O direito ao crédito presumido somente
se aplica aos produtos de que trata o caput
adquiridos com alíquota zero das contribuições, no mesmo período de apuração, de
pessoa jurídica residente ou domiciliada no
País, observado o disposto no § 4º do art. 3°
da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e no § 4° do art. 3º da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3º O disposto no caput não se aplica no caso
de o produto adquirido ser utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda
seja beneficiada com suspensão, alíquota zero,
isenção ou não incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese
de exportação.” (NR)
Art. 7° A Lei n° 12.599, de 23 de março de 2012,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6° A pessoa jurídica tributada no regime
de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas contribuições, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi
destinados a exportação.
§ 5° (Revogado).
§ 6° Para os fins deste artigo, considera-se
exportação a venda direta ao exterior ou à
empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 7° O disposto neste artigo não se aplica a
empresa comercial exportadora.” (NR)
Art. 8° O saldo de créditos presumidos apurados
na forma do § 3º do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de
julho de 2004, relativo aos bens classificados nos có-
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digos 01.04, 02.04 e 0206.80.00 da NCM, existentes
na data de publicação da Medida Provisória no 609,
de 8 de março de 2013, poderá:
I – ser compensado com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – ser ressarcido em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
aos créditos presumidos que tenham sido apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§
8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e §§ 8° e 9° do art. 30 da Lei n° 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
Art. 9º O art. 1° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° As pessoas jurídicas fabricantes e as
importadoras de máquinas e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12,
8424.81, 84.29, 8430.6990, 84.32, 84.33,
84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto
n° 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relativamente à receita bruta decorrente da venda
desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento
da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, às alíquotas de 2% (dois por
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos
por cento), respectivamente.
§ 1° O disposto no caput, relativamente aos
produtos classificados no Capítulo 84 da Tipi,
aplica-se aos produtos autopropulsados ou não.
§ 2° ................................................................
........................................................................
II – em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um
décimo por cento), no caso de venda de produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi:
73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36,
84.37, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90
Ex 02, 8704.10.00, 87.05, 8706.00.10 Ex 01
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(somente os destinados aos produtos classificados nos Ex. 02 dos códigos 8702.10.00 e
8702.90.90) e 8716.20.00.
.............................................................. ” (NR)
Art. 10. O art. 13 da 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 e permissionárias de distribuição,
consoante disposto no § 2° do art. 1º da Lei
n° 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
........................................................................
§ 12. As receitas e despesas da CDE deverão
ser tornadas públicas, em sítio da rede mundial
de computadores, até o último dia do mês subsequente àquele em que se realizarem.” (NR)
Art. 11. A Lei n° 10.848, de 15 de março de 2004,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 3°-B e
21-D:
“Art. 3°-B. Fica caracterizada a exclusão de
responsabilidade do empreendedor, no caso
de atraso na emissão do ato de outorga pela
administração pública em relação à data prevista no edital de licitação de que tratam os
incisos II e III do § 5º do art. 2º e o art. 3°-A,
desde que cumpridos todos os prazos de responsabilidade do empreendedor.”
“Art. 21-D. As penalidades previstas para o descumprimento das disponibilidades de energia
oriundas de leilões de energia nova serão inscritas em dívida ativa, acrescidas de encargos
legais, nos termos e na forma da legislação
aplicável à dívida ativa da União, mantendo-se
o seguro-garantia apenas para cumprimento
do pagamento final das referidas penalidades.
§ 1° O seguro-garantia poderá ser dispensado
caso o devedor apresente garantias reais para
o pagamento previsto no caput.
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§ 2º Com a cobrança das penalidades, ficam
preservados todos os direitos adquiridos nos
leilões, não podendo ser aplicada qualquer outra penalidade que não a prevista no contrato
e na legislação.”
Art. 12. A Lei n° 12.783, de 11 de janeiro de 2013,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 16. ..........................................................
Parágrafo único. O regulamento a que se refere
o caput elencará, os padrões de saúde e segurança no trabalho e de respeito aos direitos
e garantias dos consumidores a que estarão
submetidas as concessionárias de geração,
transmissão e distribuição, com base na legislação vigente.” (NR)
“Art. 26-A. Para as concessões de geração
de energia elétrica outorgadas antes da publicação do Decreto n° 5.163, de 30 de julho
de 2004, o prazo de vigência do respectivo
contrato de concessão será recomposto, mediante assinatura de termo aditivo, contando
como novo termo inicial a data de emissão da
licença ambiental prévia, desde que os atrasos
na sua obtenção não tenham decorrido de atos
praticados pelos concessionários.”
Art. 13. A Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 4°-A e 4°-B:
“Art. 4°-A. Os concessionários de geração de
aproveitamentos hidrelétricos outorgados até
15 de março de 2004 que não entrarem em
operação até 30 de junho de 2013 terão o prazo de 30 (trinta) dias para requerer a rescisão
de seus contratos de concessão, sendo-lhes
assegurado, no que couber:
I – a liberação ou restituição das garantias de
cumprimento das obrigações do contrato de
concessão;
II – o não pagamento pelo uso de bem público
durante a vigência do contrato de concessão;
III – o ressarcimento dos custos incorridos na
elaboração de estudos ou projetos que venham
a ser aprovados para futura licitação para exploração do aproveitamento, nos termos do art. 28
da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
§ 1° O poder concedente poderá expedir diretrizes complementares para fins do disposto
neste artigo.
§ 2° A fim de garantir a condição estabelecida no inciso II do caput, fica assegurada ao
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concessionário a devolução do valor de Uso
de Bem Público – UBP efetivamente pago e
ou a remissão dos encargos de mora contratualmente previstos.”
“Art. 4°-B. As concessionárias de distribuição
de energia elétrica sujeitas a controle societário comum que, reunidas, atendam a critérios
de racionalidade operacional e econômica,
conforme regulamento, poderão solicitar o
reagrupamento das áreas de concessão com
a unificação do termo contratual.”

a mesa do Senado Federal o Projeto de lei do Senado, inicialmente assinado pelo Senador José Pimentel,
Senador Eunício Oliveira e por outros Srs. Senadores.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.

Art. 14. O § 1° do art. 26 da Lei n° 9.427, de 26
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

Altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de
dezembro de 1989, a Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 8.443, de 16 de julho de
1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União), para dispor sobre os critérios
de rateio do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE); e revoga dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966.

“Art. 26. ..........................................................
§ 1° Para o aproveitamento referido no inciso
I do caput deste artigo, para os empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou
inferior a 1.000 (mil) kW e para aqueles com
base em fontes solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, conforme regulamentação
da Aneel, cuja potência injetada nos sistemas
de transmissão ou distribuição seja menor ou
igual a 30.000 (trinta mil) kW, a Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50%
(cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas
de uso dos sistemas elétricos de transmissão
e de distribuição, incidindo na produção e no
consumo da energia comercializada ou autoconsumida pelos aproveitamentos.
.............................................................. ” (NR)
Art. 15. Ficam revogados:
I – os §§ 1° e 3° do art. 1° da Lei n° 10.925,
de 23 de julho de 2004;
II – o inciso II do caput do art. 32 da Lei n°
12.058, de 13 de outubro de 2009;
III – o inciso IV do caput do art. 54 da Lei n°
12.350, de 20 de dezembro de 2010;
IV – o art. 4° e o § 5º do art. 6° da Lei n° 12.599,
de 23 de março de 2012; e
V – o § 2° do art. 12 da Lei n° 12.767, de 27
de dezembro de 2012.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srªs e Srs. Senadores, conforme procedimento combinado, desde a semana que passou, com
os Líderes partidários, está dando entrada, está sobre

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 240, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
(Do Senador José Pimentel,
Eunício Oliveira e Outros)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar no 62, de
28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal (FPE), observado o disposto no art. 4º, serão entregues
da seguinte forma:
I – os coeficientes individuais de participação
dos Estados e do Distrito Federal no FPE a
serem aplicados até 31 de dezembro de 2015
são os constantes do Anexo Único desta Lei
Complementar;
II – a partir de 1º de janeiro de 2016, cada
entidade beneficiária receberá valor igual ao
que foi distribuído no correspondente decêndio
do exercício de 2015, corrigido pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que vier a
substituí-lo e pelo percentual equivalente a 75%
(setenta e cinco por cento) da variação real do
Produto Interno Bruto nacional do ano anterior ao ano considerado para base de cálculo;
III – também a partir de 1º de janeiro de 2016,
a parcela que superar o montante especificado
no inciso II será distribuída proporcionalmente
a coeficientes individuais de participação obtidos a partir da combinação de fatores repre-
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sentativos da população e do inverso da renda
domiciliar per capita da entidade beneficiária,
assim definidos:
a) o fator representativo da população corresponderá à participação relativa da população da entidade beneficiária na população do
País, observados os limites superior e inferior
de, respectivamente, 0,07 (sete centésimos)
e 0,012 (doze milésimos), que incidirão uma
única vez nos cálculos requeridos;
b) o fator representativo do inverso da renda
domiciliar per capita corresponderá à participação relativa do inverso da renda domiciliar
per capita da entidade beneficiária na soma
dos inversos da renda domiciliar per capita de
todas as entidades.
§ 1º Em relação à parcela de que trata o inciso
III do caput, serão observados os seguintes
procedimentos:
I – a soma dos fatores representativos da população e a dos fatores representativos do
inverso da renda domiciliar per capita deverão ser ambas iguais a 0,5 (cinco décimos),
ajustando-se proporcionalmente, para esse
efeito, os fatores das entidades beneficiárias;
II – o coeficiente individual de participação será
a soma dos fatores representativos da população e do inverso da renda domiciliar per capita
da entidade beneficiária, observados os ajustes
previstos nos incisos III e IV deste parágrafo;
III – os coeficientes individuais de participação das entidades beneficiárias cujas rendas
domiciliares per capita excederem valor de
referência correspondente a 72 % (setenta e
dois por cento) da renda domiciliar per capita
nacional serão reduzidos proporcionalmente
à razão entre o excesso da renda domiciliar
per capita da entidade beneficiária e o valor de
referência, observado que nenhuma entidade
beneficiária poderá ter coeficiente individual de
participação inferior a 0,005 (cinco milésimos);
IV – em virtude da aplicação do disposto no
inciso III deste parágrafo, os coeficientes individuais de participação de todas as entidades
beneficiárias deverão ser ajustados proporcionalmente, de modo que resulte em soma
igual a 1 (um).
§ 2º Caso a soma dos valores a serem distribuídas, nos termos do inciso II do caput, seja
igual ou superior ao montante a ser distribuído,
a partilha dos recursos será feita exclusivamen-
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te de acordo com o referido inciso, ajustando-se proporcionalmente os valores.
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados os valores censitários ou as
estimativas mais recentes da população e da
renda domiciliar per capita publicados pela
entidade federal competente.” (NR)
Art. 2º O art. 92 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os
prazos a seguir especificados, os coeficientes
individuais de participação nos fundos previstos
no art. 159, inciso I, alíneas a, b e d, da Constituição Federal que prevalecerão no exercício
subsequente:
I – até o último dia útil do mês de março de
cada exercício financeiro, para cada Estado e
para o Distrito Federal;
II – até o último dia útil de cada exercício financeiro, para cada Município.
Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação
sempre que houver, transcorrido o prazo fixado
no inciso I do caput, a criação de novo Estado a
ser implantado no exercício subsequente.” (NR)
Art. 3º Para os coeficientes dos Estados e do
Distrito Federal que vigorarão no exercício de 2013,
a comunicação referida no caput do art. 92 da Lei nº
5.172, de 1966, será feita até 30 (trinta) dias após a
publicação desta Lei Complementar.
Art. 4º O art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho
de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas de União),
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 102. Entidade competente do Poder Executivo federal fará publicar no Diário Oficial da
União, para os fins previstos no inciso VI do
art. 1º desta Lei, a relação das populações:
I – até 31 de dezembro de cada ano, no caso
dos Estados e do Distrito Federal;
II – até 31 de agosto de cada ano, no caso
dos Municípios.
Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação
sempre que houver, transcorrido o prazo fixado nos incisos I e II do caput, a criação de
novo Estado ou Município a ser implantado no
exercício subsequente.” (NR)
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Art. 5º Esta Lei Complementar entrará em vigor
na data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60 (sessenta)
dias dessa data.
Art. 6º Revogam-se os arts. 86 a 89 e 93 a 95 da
o
Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Justificação
O FPE está previsto no art. 159, I, a, da Constituição Federal, que determina que lhe sejam destinados 21,5% da arrecadação dos impostos sobre renda
e sobre produtos industrializados. O art. 2º e o Anexo
Único da Lei Complementar no 62, de 1989, por sua
vez, estabeleciam as normas sobre o cálculo, a entrega
e o controle das liberações dos recursos do FPE. No
entanto, em 24 de fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade,
sem a pronúncia da nulidade, dos dois dispositivos,
cuja vigência se encerraria em 31 de dezembro de
2012. Esse prazo, porém, foi prorrogado liminarmente
pelo próprio STF em 24 de janeiro último, no âmbito
da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
nº 23, ajuizada pelos Estados da Bahia, Maranhão,
Minas Gerais e Pernambuco.
Em 10 de abril – portanto, no decorrer da recém
citada prorrogação o Plenário desta Casa aprovou
Substitutivo do Senador Walter Pinheiro sobre oito proposições com novas regras de rateio do FPE: os PLS
nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011 – Complementares,
e 35, 89, 100 e 114, de 2012 – Complementares. Enviado para a Câmara dos Deputados, o Substitutivo
passou a constituir o PLP no 266, de 2013. Este, porém, acaba de ser rejeitado.
Aproximamo-nos, por conseguinte, de um inadmissível vácuo legal, uma vez que o prazo adicional
autorizado pelo STF aproxima-se do seu fim. Precisamos retomar os debates em torno dessa importante
matéria e, por esse motivo, apresentamos o presente
projeto de lei complementar, similar ao Substitutivo
aprovado previamente. Considerando, entretanto, o
disposto no art. 163, inciso I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que considera prejudicada a
discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico
a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na
mesma sessão legislativa, é evidente que a simples
reapresentação do texto anterior é insuficiente. Dessa
forma, incorporo à presente proposição as seguintes
mudanças na partilha a ser realizada a partir de 1º de
janeiro de 2016:
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• o valor repassado aos governos estaduais
no exercício de 2015 passa a ser corrigido
por 75% da variação real do PIB nacional do
ano anterior ao ano-base, • combinada com
a correção pela variação acumulada do IPCA;
• o piso do fator representativo da população
passa para 0,012, mantendo-se o teto de 0,07;
• o valor de referência do cálculo do redutor
incidente sobre os coeficientes dos entes com
maior renda passa para 72% da renda domiciliar per capita nacional;
• a cláusula de vigência deixa de prever nova
revisão da partilha para 2018, como cogitado
pelo relator do PLP nº 266, de 2013, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação,
Deputado Júlio Cesar.
Em sentido estrito, não haverá, nos próximos
anos, perdas financeiras, mas sim redução gradual
(e, mesmo assim, condicionada ao aumento real da
arrecadação) da participação relativa de alguns entes
no rateio em questão. Impõe-se notar que, uma vez
que parte (embora decrescente em termos relativos)
do montante partilhado continuará atrelada aos coeficientes atuais, a aderência entre a meta perseguida e
o rateio definido não será absoluta mesmo para prazos
muito longos. Quanto menor for a taxa de crescimento real da arrecadação de IR e IPI, mais lenta será a
transição entre as partilhas atual e proposta. Na prática, supondo-se que as variações nominais do PIB e
da arrecadação de IR e IPI serão iguais, tem-se, em
um cenário que combine, para cada exercício, inflação
de 5% e crescimento real de 3%, que as novas regras
incidirão sobre 0,73% do montante a ser rateado em
2016 (R$ 617,18 milhões em R$ 84,76 bilhões) e sobre 7,72% em 2026 (R$ 14,33 bilhões em R$ 185,85
bilhões).
O Anexo I detalha as etapas do cálculo proposto,
tendo como base as estimativas de renda domiciliar
per capita para 2010 e de população para 2011. Os
Anexos II e III, por sua vez, simulam o comportamento
do rateio do FPE considerando, para cada exercício,
um crescimento real do PIB e da arrecadação de IR
e IPI de 3%.
Em face do exposto, contamos com o apoio dos
demais Pares para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, de junho de 2013. – Senador
José Pimentel – Senador Eunício Oliveira.
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LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto Compilado
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º .............................................................
....................................................................................
Art. 158. .........................................................
Art. 159. A União entregará: (vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados quarenta e sete por cento
na seguinte forma:
I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados quarenta e oito por cento na
seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal; (Regulamento)
b) ...................................................................
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........................................................................
d) ...................................................................
II – ..................................................................
Art. 160. .........................................................
........................................................................
Art. 250. .........................................................
Ulysses Guimarães, Presidente – Mauro Benevides, 1º Vice-Presidente – Jorge Arbage, 2º Vice-Presidente – Marcelo Cordeiro, 1º Secretário – Mário
Maia, 2º Secretário – Arnaldo Faria de Sá, 3º Secretário
– Benedita da Silva, 1º Suplente de Secretário – Luiz
Soyer, 2º Suplente de Secretário – Sotero Cunha, 3º
Suplente de Secretário – Bernardo Cabral, Relator Geral – Adolfo Oliveira, Relator Adjunto – Antônio Carlos
Konder Reis, Relator Adjunto – José Fogaça, Relator
Adjunto– Abigail Feitosa – Acival Gomes – Adauto
Pereira – Ademir Andrade – Adhemar de Barros Filho
– Adroaldo Streck – Adylson Motta – Aécio de Borba
– Aécio Neves – Affonso Camargo – Afif Domingos –
Afonso Arinos – Afonso Sancho – Agassiz Almeida
– Agripino de Oliveira Lima – Airton Cordeiro – Airton
Sandoval – Alarico Abib – Albano Franco – Albérico
Cordeiro – Albérico Filho – Alceni Guerra – Alcides
Saldanha – Aldo Arantes – Alércio Dias – Alexandre
Costa – Alexandre Puzyna – Alfredo Campos – Almir
Gabriel – Aloisio Vasconcelos – Aloysio Chaves – Aloysio Teixeira – Aluizio Bezerra – Aluízio Campos – Álvaro
Antônio – Álvaro PA
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
N° 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1° .............................................................
Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE serão distribuídos
da seguinte forma:
I – ...................................................................
........................................................................
§ 1° ................................................................
Art. 3º .............................................................
........................................................................
Art. 9º .............................................................
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.
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ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR
Nº 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989.

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

TÍTULO I
Natureza, Competência e Jurisdição

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Denominado Código Tributário Nacional
Vide texto compilado
Vigência
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional
e institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º .............................................................
........................................................................
Art. 91. ...........................................................
SEÇÃO IV
Cálculo e Pagamento das
Quotas Estaduais e Municipais
Art. 92. Até o último dia útil de cada exercício, o
Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do
Brasil S.A. os coeficientes individuais de participação
de cada Estado e do Distrito Federal, calculados na
forma do disposto no artigo 88, e de cada Município,
calculados na forma do disposto no artigo 91, que prevalecerão para todo o exercício subseqüente.
Art. 93. ...........................................................
Art. 218. .........................................................
Brasília, 25 de outubro de 1966; 145º da Independência e 78º da República. – H. Castello Branco,
Octavio Bulhões, Carlos Medeiros Silva.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27 de outubro de
1966 e retificado em 31.10.1966

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992.
Mensagem de veto
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União e dá outras providências.

CAPÍTULO I
Natureza e Competência
Art. 1° .............................................................
........................................................................
Art. 101. .........................................................
Art. 102. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou entidade congênere
fará publicar no Diário Oficial da União, até o dia 31 de
agosto de cada ano, e para os fins previstos no inciso
VI do art. 1° desta Lei, a relação das populações por
Estados e Municípios.
§ 1° Os interessados, dentro do prazo de vinte
dias da publicação, poderão apresentar reclamações
fundamentadas à Fundação IBGE, que decidirá conclusivamente.
§ 2° Até o dia 31 de outubro de cada ano, a Fundação IBGE encaminhará ao Tribunal de Contas da
União a relação referida neste artigo.
Art. 103. .........................................................
Art. 113. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto-Lei n° 199, de 25 de fevereiro de 1967.
Brasília, 16 de julho de 1992; 171° da Independência e 104° da República. – Fernando Collor, Célio Borja.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.7.1992

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
despachado à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2013–COMPLEMENTAR
Projeto de lei do Senado nº 240, de 2013-Complementar, que altera a Lei Complementar n°
62, de 28 de dezembro de 1989, a Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), e a Lei n° 8.443, de 16 de julho de
1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União), para dispor sobre os critérios de rateio
do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal (FPE); e revoga dispositivos
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
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O projeto tomou o número 240. Hoje nós fizemos uma reunião demorada com os Líderes partidários para discutir um procedimento, e aprovamos um
procedimento.
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só enquanto
o Senador Walter apresenta o seu relatório, parece-me que nem todos os Senadores e Senadoras têm
o texto. Seria importante fazer a distribuição do texto
para balizar, após a exposição do relatório do Senador
Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a providencial sugestão de V. Exª, e já está sendo distribuído o texto a
todos os Senadores da Casa. Enquanto isso, concedemos a palavra ao Senador Walter Pinheiro, que é o
Relator da matéria.
Com a palavra, V. Exª.
PARECER Nº 540, DE 2013-PLEN
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde-noite de
hoje, quero, mais uma vez, chamar à reflexão as Srªs
e os Srs. Senadores sobre o que significa para todos
nós o exercício inclusive, Senador Armando Monteiro,
da construção de uma peça que pudesse exatamente
identificar um eixo que apontasse para as mudanças
que foram apresentadas para todos nós, Senador Sarney, pelo Supremo Tribunal Federal.
Não pode ser, Senador Figueiró, um jogo de perde
e ganha; não pode ser, minha cara Senadora Vanessa, um disputa, que é natural, que é lícito, que a gente
inclusive trave do ponto de vista de identificar o que é
possível levar para um Estado a mais ou levar para outro. O que estou chamando atenção é exatamente para
o aspecto que estamos mexendo numa proposta para
criar, a partir de agora, Senador Jarbas Vasconcelos,
um critério que verdadeiramente enxergue a realidade
de cada Estado. Foi esse o pleito! Foi essa a demanda
que o Supremo Tribunal, Senador Pimentel, apontou
quando tomou a decisão.
É natural que façamos cálculos daquilo que é a
realidade de cada Estado. Estabelecer, Senador Randolfe, uma disputa no aspecto regional é um equívoco
do ponto de vista de qualquer proposta.
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Agora há pouco, Senador Eduardo Braga, nas
minhas mãos chegou uma emenda a ser apresentada que cria um ambiente de completo acirramento no
País. A emenda eleva consideravelmente os valores do
Fundo para os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e arrebenta, meu caro Senador Dornelles, os
Estados do Sul e Sudeste.
A ponderação que fiz é que aqui não está em
jogo buscar fazer o atendimento deste ou daquele Estado, desta ou daquela região, mas buscar exatamente
o ponto de equilíbrio, como nós fizemos na proposta
original, como nós fizemos na proposta que buscou o
seguinte aspecto: primeiro, Senador Benedito, a preservação da base; da base levando em consideração
os aspectos do que foram os elementos centrais das
deliberações das assembleias legislativas, tendo em
conta, Senador Dornelles, um contrato firmado que é
o Plano Plurianual, ou melhor, que são os Plano Plurianuais.
Dialoguei, Senador Aloysio, não só com V. Exª,
como inclusive com diversos governadores, entre eles
o Governador Geraldo Alckmin, mostrando claramente
que uma proposta, Senador Moka, ainda que pareça
vantajosa para um Estado, mas que eleve consideravelmente o Fundo de Participação de Estado, Senador Blairo, para Estados que vivem muito mais da
receita do ICMS e dos royalties do que da receita do
FPE, essa proposta introduzirá uma anomalia. Qual é
a primeira anomalia? Configurada essa transformação
por enfrentamento, Senador Cyro, a gente reduziria o
pressuposto básico que orienta a emenda constitucional, que fala em manter 85% para o Norte, Nordeste
e Centro-Oeste.
Portanto, esse foi o esforço, Senador Ferraço,
essa foi a mira em que eu trabalhei para tentar manter
a integridade, para manter o número, Senador José
Sarney, que era apontado pela emenda constitucional como a garantia para a distribuição desse Fundo.
Quero aqui inclusive realçar a excelente contribuição que a Bancada do Amapá deu a esse debate,
fazendo, óbvia e legitimamente, a defesa dos seus
interesses, teve a coragem, Senador Capiberibe, de
apontar um caminho que, ainda que não fosse a plenitude, Senador Randolfe, do que pleiteava o Amapá,
era buscando o entendimento, Senadora Ana Rita,
para que pudéssemos manter essa lógica dos 85%
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Acatei, Senador Ricardo Ferraço, até porque a
proposta de V. Exª, no que diz respeito à renda domiciliar, é a mais correta, é a proposta que mede a realidade de cada Estado e é a proposta que prepara para
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adiante. Prepara para que os Estados efetivamente
consigam estabelecer uma norma, uma regra e investimentos que melhorem a vida do cidadão se apliquem
exatamente no FPE; essa foi a natureza, essa foi a gênese da decisão do Supremo; por isso, a contrariedade do Supremo em relação, meu caro Pedro Taques,
à tabela fixa, porque ela engessa o momento, ela faz
uma distribuição a partir de um dado do passado que
se congelou até o presente. A transformação que nós
estamos propondo é a transformação de manter a base
e ir fazendo as correções para essa realidade.
Ora, se é vero que Estados, inclusive como o meu
Estado, podem ter algum tipo de perda, isso se processará a partir da aplicação efetiva do que é a renda
domiciliar e do que é inclusive o percentual aplicado
à população.
Então, o que estou fazendo de chamamento a
meus pares aqui, no Senado, é que efetivamente nós
não conseguimos aprovar a proposta que talvez galvanizasse o que seria a unanimidade no Senado. Longe
de mim ou de qualquer Senador, Ricardo Ferraço, atribuir para si a possibilidade de encontrar o ponto ideal
que pudesse contemporizar a todos.
E esse ponto ideal, que seria a contemplação
dos 81, não pode ser feito aplicando regra flexível.
Só poderia ser feito aplicando regra que muita gente
condena no passado, de tentar fazer, Senadora Lúcia
Vânia, a distribuição dos recursos a partir de um verdadeiro ajuste, que – eu quero usar uma expressão mais
pesada – poderia ser classificada como gol de mão.
Então, portanto, de nossa parte, os Senadores,
Senador Armando Monteiro, podem ter a plena e total
convicção: este trabalho foi feito abrindo completamente, se distanciando completamente de toda e qualquer
possibilidade, Senador Benedito, de fazer ajustes como
alguém que, tendo o resultado de uma equação, tenta
construir os elementos dessa equação a partir do resultado final. O que nós buscamos foi fazer os exercícios,
entendendo, Senador Blairo Maggi, qual era a melhor
situação para que a gente pudesse ter uma equação
que olhasse o País como um todo.
Portanto, as variações que, porventura, ocorram
num lugar, ou que, de forma mais acentuada, possam
se encontrar em outros, são fruto exatamente da realidade que encontramos nessa situação de Brasil.
E aí, eu queria chamar a atenção de vários aspectos: o primeiro aspecto dele, Senador Aécio Neves,
muita gente dizia: “O Estado de Minas”, “O Estado de
Minas cresce”. O Estado de Minas é um Estado enorme, com uma população imensa, com um pedaço razoável de semiárido, com uma extensão razoável de
pobreza, então não é justo que num ajuste de mão a
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gente possa dizer: “Eu tenho que tirar de Minas para
botar em outro lugar”. Assim como também não é justo, Senador Aécio, a gente tentar fazer aqui algo que
consiga tirar de Estados pobres, de Estados que têm
problemas da mesma magnitude de Minas, para tentar contemplar outros Estados, cuja percepção, cuja
capacidade de arrecadação, cuja potencialidade do
ponto de vista de sustentação da máquina pública, é
muito superior no ICMS do que no FPE.
Portanto, é esse o ajuste. Comparar, meu caro
Senador Mário Couto, com a realidade do Pará, com a
realidade de outros Estados no Brasil, é também não
conhecer as proezas que a dimensão territorial impõe,
ou melhor, as durezas que a realidade territorial impõe.
E, mais ainda, um debate, Senador Sarney, que nós
começamos a fazer aqui – e aí eu quero me dirigir ao
Senador Lindbergh, que foi o piloto desse debate na
Comissão de Assuntos Econômicos –, o debate sobre
a questão do desenvolvimento com o ICMS.
Ora é muito mais fácil, Senador Moka, atrair investimentos para captar recursos para a indústria, através
da indústria, melhor dizendo, ou com a utilização do
ICMS, em Estado, Senador Armando Monteiro, cuja
base de produção científica está consolidada, cuja
proximidade de eixos estruturantes e de infraestrutura
logística é coisa já consagrada.
Portanto, essa diferença, esse debate, nós temos
que fazer lá no ICMS. Esse debate tem que ser aportado lá na discussão inclusive da dívida dos Estados,
para você buscar corrigir as distorções, compensar os
Estados por isso. Na medida provisória que morreu
nesta Casa, dois fundos eram criados para compensar as perdas e, ao mesmo tempo, para estimular e
potencializar o desenvolvimento econômico. Portanto,
não é da gênese do FPE, não é da origem do FPE a
correção desses problemas.
Por isso, nós buscamos fazer inclusive a mediação. E aí, meu caro Paulo Paim, se quisesse acatar a
emenda do chamado enfrentamento que me foi apresentado, essa emenda daria pelo menos a ilusão, ou
a sensação hipotética, de que nós aumentaríamos
bastante os Estados do Norte e do Nordeste e arrebentaríamos os Estados do Sul e do Sudeste.
Não dá para ser dessa natureza. Não pode ser
dessa forma. E é por isso que nós buscamos a mediação, primeiro, com a questão do piso, com o piso
de população, com o limite mínimo, Senador Dornelles. Aliás, apesar do Rio de Janeiro, V. Exª foi um dos
grandes baluartes dessa defesa para garantir que essa
base de sustentação pudesse ser utilizada exatamente para salvaguardar a estrutura de Estados do Norte,
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que têm, na sua densidade populacional, na aplicação
do FPE, um componente que pode se tornar ofensivo
a essa captação.
Por isso, elevamos e nessa proposta agora a
gente aumenta ainda esse piso em 20%, tirando de
1,0 e elevando para 1,2. Ainda nessa nova proposta,
também a partir do diálogo aqui travado na Casa e também com a Câmara dos Deputados, a gente buscou
resolver um problema, Senador Cássio, no sentido de
aumentar o bolo, de aumentar o que é a correção do
Fundo para permitir, nesse valor de correção – que,
na proposta original, tinha um IPCA mais 50%, meu
caro Senador Flexa, e que, agora, ampliamos do IPCA
mais 75% do PIB – ampliar o volume de recurso. Há
uma questão central desse debate que não cabe neste projeto, mas que caberá em outra peça legislativa,
que é a exclusão, Senador Randolfe – todas as vezes
em que houver, por parte do Governo Federal, qualquer tipo de isenção, qualquer tipo de desoneração
ou de incentivo que inclua o Imposto sobre Produtos
Industrializados –, dessa matéria, ou melhor, desses
valores do FPE.
Não cabe neste projeto, não cabe nesta peça.
Esse é um debate que precisa de um outro instrumento
legislativo. Portanto, é fundamental que nós possamos
enxergar efetivamente o que foi possível fazer ao longo, inclusive, de toda essa trajetória.
O terceiro aspecto, também da nossa modificação,
Senador Dornelles, apresenta-se na intenção de dar
um ganho a mais para permitir que a renda domiciliar
per capita tenha uma outra incidência. E, aí, aplicamos,
aumentamos o fator, que originalmente estava com
71, para 72%, permitindo, dessa forma, Senador Dornelles, a proximidade dos números para que cálculos
– efetivamente, para Estados que têm uma realidade
diferenciada nessa renda domiciliar – pudessem sofrer
o processo de compensação.
Por último, eu quero chamar a atenção das Srªs
Senadoras e dos Srs. Senadores para o fato de que,
na realidade, este é um debate que fazemos, inclusive aqui no Congresso, desde junho do ano passado.
Fundamental, portanto, que entendamos que, amanhã ou depois de amanhã, não só o Senado como o
Congresso – incluindo aí a Câmara dos Deputados –,
este Congresso possa ter oportunidade de discutir e
rediscutir esta proposta.
Por isso, quero insistir: não há, de forma alguma,
um processo que possa se apresentar como perda
para esse ou aquele Estado. Uma vez mantida a regra,
uma vez preservados, inclusive, os contratos de 2015,
extraímos, Senador Randolfe, até por propostas de
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diversos Srs. Senadores no dia de hoje, aquele texto
que falava da revisão de 2018.
Essa reflexão pode ser feita amanhã, em 2015,
em 2016, em 2018. Portanto, há manutenção dessa
estrutura. E com a aplicação desses três novos índices que coloquei aqui, a primeira variação que nós
vamos ter em 2016, Senador Eduardo Braga, é de
0,73%. Portanto, não chega a 1% de variação em
2016, com o que se poderia projetar para o ano de
2026 uma variação de 7,3%, levando em consideração a proposta da inclusão da chamada diferença no
acréscimo, através da correção nos índices apresentados no Fundo.
Por isso, eu gostaria de chamar o Senado a essa
reflexão. Eu gostaria de chamá-lo à reflexão para que
possamos votar essa matéria, retirar o clima de instabilidade jurídica ao qual somos submetidos inclusive,
e também permitir que experimentemos, já no final do
mês de junho, a possibilidade tranquila de termos o
repasse. Consequentemente, até 2015 as duas Casas
terão oportunidade de ver exatamente o que estamos
apresentando como proposta.
Portanto, quero pedir mais uma vez aos meus
pares o voto de confiança e apoio a uma proposta...
Quero insistir, Senador Renan, que em momento algum balizamos a nossa decisão por um processo de
olhar esse ou aquele Estado, mas, efetivamente, de
buscar um eixo central que pudesse, de uma vez por
todas, estabelecer o caminho para a boa gestão dos
atuais governantes e, ao mesmo tempo, assegurar
que, em um processo mais adiante, substituiremos a
tabela fixa pela variação da leitura da realidade do que
se processa em cada Estado.
Por isso, Senador, somos pela aprovação desta
matéria, que foi apresentada e encabeçada pelos Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de discutir a
matéria e gostaria que V. Exª assegurasse a minha
inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estamos realizando a distribuição dos
avulsos, da cópia do projeto de lei complementar.
Mas antes, Senador Paim, vamos proceder à votação do requerimento de urgência.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 644, DE 2013
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso I, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
do Senado nº 240, de 2013-Complementar, que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de
1989, a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 8.443, de 16 de
julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União), para dispor sobre os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE); e revoga dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Sala das Sessões, de de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam
a urgência permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovada a urgência.
Passa-se, então, à apreciação da matéria.
Eu convido o Senador Walter Pinheiro para que...
Walter, só um minutinho.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, iniciamos, então, a discussão. A partir
de agora podem ser apresentadas emendas ao projeto que está em discussão, conforme o Regimento.
Só pergunto a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Até o encerramento da discussão podem
ser apresentadas emendas, na forma do Regimento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vamos votar Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vamos votar a matéria?
Estou de acordo com a matéria apresentada pelo
Senador Walter Pinheiro. É uma matéria muito difícil
porque nós temos um prazo relativamente curto, exige
uma compreensão mútua do Plenário, porque qualquer
alteração substancial vai criar um clima de inconformismo e de dificuldade para votar. Se não tiver um
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consenso na matéria, a matéria não tem condições
de ser votada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, Senador Inácio...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pleno acordo
em votar hoje – inclusive expressei isso no encontro
de Líderes, na reunião de Líderes –; pleno acordo em
resolvermos essa questão hoje para haja o tempo determinado pelo Supremo Tribunal Federal para ser tratado
pela Câmara dos Deputados, mas a sua divergência é
em vamos votar. Ainda não vamos votar. Vamos todos
os Parlamentares ter conhecimento do texto; abrir o
prazo de emendas; apresentar as emendas que são
possíveis de serem apresentadas, conforme dispõe
o Regimento, e, logo em seguida, sem maiores dificuldades, votaremos, obviamente, o texto-base, sem
prejuízo dos destaques.
Nós não vamos oferecer resistência, mas obviamente nós temos que fazer o debate, porque é uma
matéria que afeta a Federação, os Estados membros
da Federação brasileira. É uma matéria que não contempla todos os Estados da Federação brasileira. Óbvio! Alguns vão ganhar; outros vão perder. E, obviamente, notadamente, os Parlamentares dos Estados
que vão perder não podem automaticamente estar de
acordo sem a devida discussão e sem a possibilidade
de apresentação das emendas necessárias.
Então, obviamente, nós vamos fazer o procedimento de discussão e, hoje, ao final da discussão,
fazer a votação desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
Em seguida, nós vamos passar à apreciação do
projeto.
Depois do Senador Moka, vou conceder a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para mim,
há uma questão que me parece fundamental. Nós fizemos um esforço na vez passada e votamos aqui. Eu
confesso até que nós perdemos por três votos, mas
depois me submeti àquilo que não é o melhor para o
meu Estado, mas que me parecia o projeto mais harmônico em condições.
E nós percebemos que o problema é que na Câmara, contrário ao que existe aqui no Senado, onde a
representação são três Senadores por Estado, não é
assim. Então, nós precisamos de um projeto, Sr. Presidente, que possa passar aqui no Senado mas que
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passe também lá na Câmara dos Deputados. Senão,
será um esforço em vão.
Eu não vi que o Senador Walter Pinheiro, salvo
melhor juízo, tenha dito ou tenha produzido alguma
modificação no seu projeto que pudesse garantir a
aprovação dele na Câmara dos Deputados.
É só uma colocação que deixo, porque acho que
isso é fundamental, até por que, se não tivermos isso,
novamente vamos votar aqui e, provavelmente, haverá
o mesmo desfecho na Câmara dos Deputados.
É a preocupação que tenho, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, com a palavra V.
Exª para discutir a matéria.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu começo
na mesma linha do Senador Waldemir Moka. Pelo que
percebo, a proposta apresentada pelo nobre Relator,
Senador Walter Pinheiro, não tem nenhuma mudança
profunda em relação ao projeto anterior.
Consequentemente, nós vamos aprovar esse
relatório, que recebemos agora, o projeto vai para a
Câmara dos Deputados e vai ser derrotado outra vez.
Eu não estou entendendo bem aonde nós vamos
com essa matemática. Se o relatório foi derrotado lá,
nós vamos votar aqui, praticamente, o mesmo relatório
e vamos remetê-lo para a Câmara, ele vai ser derrotado de novo. Os Deputados já mostraram, com muita
clareza, a sua posição.
É por isso, Sr. Presidente, que vou discorrer sobre a votação da Câmara.
Na semana passada, por 218 votos a favor da
emenda que vamos aqui apresentar, ou seja, os Senadores já estão assinando a emenda, inspirados, inclusive, no Senador Dornelles e na proposta de Randolfe
Rodrigues, que beneficia 16 Estados, e três outros
Estados não têm nenhum prejuízo, que daria um somatório de 19 Estados, essa proposta foi aprovada por
218 contra 115 votos na Câmara. O que aconteceu?
Não houve quórum, não houve um número suficiente,
mas, se fosse votação simbólica ou mesmo nominal,
ia prevalecer a Emenda Dornelles e Randolfe, que a
Câmara reapresentou.
O que aconteceu lá? Para aprovar a proposta,
teríamos que ter, em plenário, 257. Ganhamos, mas
não levamos, porque não tínhamos 257 em plenário.
Fizemos praticamente o dobro de votos da proposta
Walter Pinheiro.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero dar aqui alguns destaques. Esta situação se criou porque não
conseguimos fazer aqui na Casa um texto, no nosso
entendimento, mais equilibrado, que eu entendo que

Quarta-feira 19

119

38081

estava contemplado na Emenda Randolfe Rodrigues,
que perdemos por dois ou três votos.
Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul
possui hoje um índice de 2,35. Recebeu, em 2012, o
correspondente a R$1,61 bilhão. Com o texto aprovado
no Senado, e se tivesse sido acatado pela Câmara,
nós, só do Rio Grande do Sul, teríamos uma perda imediata de R$500 milhões. Volto a defender, além disso,
a inclusão do art. 2º, que trata da inaplicabilidade da
forma do FPE para futuros recursos, porque, senão,
esses Estados todos que eu vou citar aqui terão um
prejuízo hoje – e só dando o exemplo do nosso Estado, de R$500 milhões – muito maior no futuro, como,
por exemplo, na redistribuição dos royalties.
Sr. Presidente, voltamos a insistir, quanto ao projeto que aqui defendemos, encaminhando duas alterações como emenda à Mesa. Primeira: a imposição
de um limite populacional mínimo, favorecendo, assim,
os Estados com menor população, permanecendo o
máximo de 7%; segunda: um índice redutor de 75%
em relação à renda domiciliar per capita, pois os Estados que tiverem uma renda maior que 75% da média
de renda per capita nacional sofrerão a incidência no
seu quociente de um redutor correspondente à razão
entre o excesso e o valor-referência.
Sr. Presidente, dessa forma, como, no Rio Grande, a renda per capita é acima da nacional, teremos
aí um outro conflito muito forte em relação ao projeto
do Senador Walter Pinheiro.
A Câmara dos Deputados apresentou três sugestões importantíssimas: mínimo populacional de
2%, um redutor de 80% da renda domiciliar per capita
nacional e reintrodução do art. 2º, para que esses 16,
17 Estados que agora têm prejuízo pelo menos não o
tenham no futuro, na redistribuição dos royalties.
Sr. Presidente, a alteração que estamos propondo nessa emenda foi articulada com as Bancadas do
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, na ampla maioria.
Reafirmamos aqui essa sugestão, que, a nosso ver,
pode ser um grande entendimento.
Nós vamos dar aqui um destaque para os Estados, que, com a emenda que estamos encaminhando, serão beneficiados de forma direta: Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo.
Enfim, Sr. Presidente, encerro a minha defesa,
dizendo que essa emenda, que é uma emenda que
veio da Câmara e que tem o apoio daquela Casa, pode
ser a solução para o impasse. Se aprovarmos aqui o
projeto Walter Pinheiro, escreva o que estamos dizendo: ele vai para a Câmara, é derrotado de novo, e aí
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temos um impasse mediante a decisão do Supremo
Tribunal Federal.
Por isso, faço um apelo a todos: que neste debate não haja vencido nem vencedores; que prevaleça o
bom senso e que resolvamos, de uma vez por todas,
a questão do FPE.
A proposta da emenda que esses Senadores
todos... Se aprovada a emenda desses Senadores –
que não é individual –, há o compromisso natural de
a maioria da Câmara também aprovar.
Termino com uma frase de Gandhi, de que gosto
muito: nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo
é acreditar que é possível construir a vitória no caminho da paz.
Eu quero a paz entre todos os Estados. Por isso,
faço o apelo na votação da emenda.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa
Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim.
Informo que o Projeto continua em discussão.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Pela ordem, V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É apenas para solicitar o registro do meu voto “sim” na votação nominal
da Medida Provisória que foi feita anteriormente, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A solicitação de V. Exª será atendida.
O último orador inscrito para discutir é o Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu gostaria de me inscrever também para discutir, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª já está inscrito, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues,
para discutir.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero primeiramente partir do esforço que o
Senador Walter Pinheiro, a quem cumprimento, está
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fazendo para que nós consigamos cumprir o prazo
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. E faço o
reconhecimento de que a proposta do Senador Pinheiro, em relação à anterior apresentada aqui, é sensivelmente melhor, mas mantém distorções.
Porque veja, Sr. Presidente, o princípio do Fundo
de Participação dos Estados é garantir o equilíbrio socioeconômico entre a diversidade das regiões brasileiras, entre os Estados membros da Federação brasileira.
O FPE surge como instrumento econômico do Pacto
Federativo. Ele é fundamental, eu diria, para o Pacto
Federativo, porque dá razão ao sentido de Federação:
Federação – Estados que se associam, abrem mão da
soberania, em função de sua autonomia.
O princípio de uma Federação é o princípio da
cooperação; não é o princípio diferente do Estado unitário. O princípio da Federação é: aqueles Estados que
mais precisam recebem o apoio da União, que é forjada
pela junção dos entes federados, para sua manutenção.
Esse é o princípio da Federação, o princípio que
deu origem à mais clássica das Federações, que é a
Federação americana. Ou seja, a União aporta recursos, em nome da Federação, para aqueles Estados
que mais precisam.
Pois bem, esse princípio federado, Sr. Presidente, os Estados que mais precisam, as regiões mais
pobres do País são notadamente as regiões localizadas no Nordeste. Reconhecemos isso. Mas a região
que mais precisa também é a Região Amazônica e,
notadamente, aqueles Estados recém-criados. Eu
digo recém-criados aqueles Estados criados à luz da
Constituição de 1988.
Esse projeto, o que foi apresentado aqui, no mínimo, mantém perdas no que vier a ganhar para Amapá,
Rondônia, Acre, Roraima e Tocantins. Notadamente,
os ex-Territórios Federais, notadamente junto o Estado
de Tocantins, o Estado que foi criado à luz da Constituição de 1988. É aí que está o liame, é aí que está o
ponto nevrálgico.
Nós reconhecemos a existência de regiões pobres, notadamente no Nordeste. Nós reconhecemos
a necessidade do aporte para o Nordeste, mas esse
aporte não pode ser feito sacrificando os pequenos
Estados da Amazônia, e parte, ou seja, de uma desigualdade regional existente, Sr. Presidente, da desigualdade regional existente notadamente no Nordeste.
Mas não se reconhece a desigualdade existente na
Amazônia, em especial dos Estados recém-criados.
Entre eles, não me canso de dizer, há dois Estados,
o Acre e o Amapá, que estão no Brasil porque quiseram ser Brasil.
O Amapá poderia ser entregue, Senador Inácio,
ao jugo francês, no final do século XIX, e os amapa-
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enses resistiram, a custo de sangue, suor e lágrimas,
para que a região entre os Rios Oiapoque e Araguari,
reivindicada pelos franceses, não fosse entregue. Não
foi a decisão no laudo suíço e a defesa do Barão do
Rio Branco que fizeram com que aquela área, aquele
Território, fosse nacional. Foi, em especial, a resistência de amapaenses que lá disseram que queriam ser
brasileiros.
O Acre não foi um Estado que se tornou brasileiro
pela vontade ou pela ausência de vontade estrangeira. Tornou-se brasileiro pela resistência de Plácido de
Castro, pelas foices e machados de Plácido de Castro
e de outros valentes guerreiros.
Agora vejam: é apresentado um projeto que deveria fazer justiça federativa e que não considera nenhum princípio sequer de compensação ambiental,
em um século em que a gente vive a dívida do meio
ambiente! Esse projeto não quis considerar o que estava consoante em textos que tramitavam, como o de
minha autoria, de partilha do FPE, ou o de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin, em que um dos fatores
a serem considerados na partilha do FPE deveria ser o
critério ambiental. É como não se considerar o fato de
o Amapá ter o maior parque florestal do Planeta e de
ter 70% do seu território em unidade de conservação.
Ter 70% do seu território em unidade de conservação é
uma razão de orgulho para nós. Com isso, pagamos o
nosso tributo para o País, para a preservação ambiental do nosso País – em que pese alguns não acharem
que isso seja relevante – e para a preservação dos
ecossistemas e da camada de ozônio do Planeta. É o
tributo que pagamos. Nossa população não crescerá
demais porque nós temos 70% do nosso território em
unidade de conservação. Isso não é considerado, não
é reconhecido, não é tratado.
Ora, Sr. Presidente, não posso votar em um projeto que não considere isso, que não considere essa
realidade. Não posso aquiescer a esse texto. Por isso,
Sr. Presidente, vamos, em relação ao texto base, votar
contrariamente, apresentar emendas e fazer o debate.
Que se exerça, aqui, a vontade de maioria. É uma pena
esse debate não contar com a mediação do Governo,
o que seria indispensável neste momento, Senador
Flexa, nosso Presidente neste momento. Seria indispensável a mediação do Governo.
Os governadores apresentaram – em uma reunião
que tiveram com o Presidente do Congresso Nacional
– uma proposta para aumentar a base de cálculo do
Fundo de Participação dos Estados. Agora, de vez em
quando, o Governo vai lá, com a mão alheia, e desonera
a indústria automobilística, reduzindo o Imposto sobre
a Importação e o IPI. Onde recai essa desoneração
tributária do Governo? Sacrifica Estados e Municípios,
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reduz o FPE, reduz o FPM. Onde recai mais essa mão
pesada do Governo, esse favor que é feito para a indústria automobilística? Recai sobre Estados como o
nosso, que dependem em mais de 75% da partilha do
Fundo de Participação dos Estados.
Uma alternativa, uma proposta que poderia ter
sido feita aqui sobre uma iniciativa do Governo: vamos
ampliar a base de cálculo do FPE, Senador Agripino.
Vamos trazer novas fontes para a base de cálculo do
FPE. Nós votaríamos de olhos fechados qualquer proposta porque o conjunto da Federação brasileira iria
ganhar mais, porque Estados e Municípios, Estados
em especial, neste momento, iriam ganhar mais. Estamos desperdiçando isso. Preferiram jogar os Estados-membros da União em uma luta entre irmãos, em uma
guerra entre entes federativos, e o Estado brasileiro
continua comprometendo 50% do orçamento com a
dívida pública. Esses 50% do orçamento, Sr. Presidente, só para se ter ideia, no último aumento da taxa de
juros de 0,25%, pagou uma bolsa bilionária para os
banqueiros, porque aumentou a dívida pública e aumentou o comprometimento do orçamento da União.
Mas não se reduz daí o que é pago da dívida pública.
Não se desoneram os Estados, e continuam fazendo
favores com a mão alheia, desonerando em especial
a indústria automobilística e sacrificando Estados e
Municípios.
Quando, por exemplo, é para nós debatermos a
ampliação da base de cálculo do FPE e do FPM, somos lançados novamente em uma guerra de irmãos
contra irmãos, de Estados contra Estados-membros da
Federação porque não têm a disposição, por parte da
mãe União, de abrir mão de sua arrecadação tributária
e fortalecer o Fundo de Participação dos Estados. Essa
é a concreta verdade que tem que ser dita.
E aí, nessa guerra de irmão contra irmão, querem
em especial sacrificar alguns Estados da Federação,
como se não fizessem falta para o Rio Grande do Sul
alguns milhões, como se não fizessem falta para alguns Estados brasileiros os milhões que vão fazer. Na
crise em que vivem os Estados, na crise em que vivem
os Municípios, qualquer centavo fará falta. Então, é
como se não fizessem falta os milhões que vão fazer
falta ao Rio Grande do Sul. É um Estado rico, mas vai
ter milhões a menos, concretamente, nessa proposta
que vai ser votada. Em uma guerra de irmãos contra
irmãos, os irmãos que perdem são notadamente os
irmãos dos novos Estados da Amazônia, do Amapá,
de Roraima, do Acre, de Rondônia e de Tocantins.
Em função da ausência da União para mediar
esse debate, inclusive propondo novas fontes para o
FPE, que não levem essa conta, porque essa conta não
será paga pelos Estados da Amazônia. Não pendurem
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essa conta na conta do povo do Amapá. Não pendurem essa conta na conta do Amapá, de Roraima. Não
pendurem essa conta na conta de Estados que estão
entregando seu território para que o Brasil possa ser
uma potência ambiental, para que possa ser dada a
contribuição, uma tributação concreta, para que não
seja lesada a camada de ozônio, para que se tenha
uma compensação ambiental para o Planeta.
Essa conta deveria ser paga pela União, e ela
deveria evitar essa briga de Estados contra Estados.
Essa conta não será... Sinceramente, no que depender
de mim, nós não vamos permitir que essa conta seja
paga pela maioria dos Estados da Federação, notadamente pelo meu Estado do Amapá.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço ao Senador Randolfe Rodrigues.
Para discutir, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– Tenho a palavra para me inscrever, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Senador Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu quero me inscrever para emitir uma opinião
sobre essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª já está inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Obrigado.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Cássio Cunha Lima, também para discutir, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª também, Senador Cássio.
Com a palavra, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Flexa Ribeiro, eu quero aqui manifestar o meu
apoio à manifestação e aos argumentos do Senador
Paulo Paim e, inclusive, corroborando com ele, ressaltar
que, na verdade, houve 234 votos “sim”, favoráveis à
proposta de emenda que estamos aqui apresentando.
Eu apoio a emenda apresentada pelo Senador Paulo
Paim, que também tem tido o apoio de todos os Senadores do Sudeste e de muitos Estados. Estamos em
maioria. Na Câmara dos Deputados, houve 101 votos,
apenas, favoráveis à emenda que foi apresentada pelo
Senador Walter Pinheiro.
Ora, a proposta do Senador Paulo Paim tem como
base a do substitutivo apresentado pelo Senador Walter Pinheiro, que, por sua vez, tem base na proposta
original elaborada pela Comissão de Notáveis, a pedido do Senado.
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A primeira alteração que motiva essa proposta é
a introdução de um limite mínimo de 1% a ser aplicado
no fator populacional, juntamente com o limite máximo
já existente de 7%. Esse limite mínimo se mostra adequado para melhorar os índices dos Estados menos
populosos, como os da Região Norte, que são bastante
dependentes do Fundo de Participação dos Estados.
A segunda alteração diz respeito ao valor de referência em que deve ser aplicado o redutor previsto
no inciso III, do §1º, da nova redação do art. 2º, da Lei
Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989.
Essa proposta altera o valor de referência para 75%
da renda domiciliar per capita nacional, em lugar dos
70% utilizados na proposta do Senador Walter Pinheiro. Essa alteração melhora a situação de alguns Estados que estavam com perdas elevadas no substitutivo
apresentado pelo Senador Walter Pinheiro. Com essas
alterações, o número de Estados com perdas superiores a 10%, no índice em relação à situação atual, se
reduz para 9%, na proposta do Senador Walter, para
apenas quatro Estados, indicando que essa proposta
está bem mais ajustada, gerando impactos menores
nas unidades federadas.
As variações restantes são diluídas no processo de transição em que, da mesma forma que a proposta do Senador Walter Pinheiro, são garantidos os
valores de 2012, atualizados pelo IPCA. Ao mesmo
tempo, essa proposta tem três Estados que ganham
no índice em vez de 12, como acontece na proposta
do Senador Walter. Além disso, 15 Estados recebem
melhor índice do que a proposta do Senador Walter.
Se somarmos os Estados que ganham, em relação à
proposta do Senador Walter, com os que ganham com
relação à situação atual nessa proposta, chega-se a
um total de 19 Estados beneficiados.
Considerando-se, ainda, a redução das perdas
para os demais Estados, pode-se dizer que a proposta
está bastante adequada e atende ao comando constitucional, importante para promover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados. A proposta reintroduz o
art. 2º, existente na proposta original da Comissão de
notáveis, retirado na última versão do substitutivo do
Senador Walter Pinheiro. Esse artigo faz referência a
outros repasses que não dizem respeito ao FPE e que,
portanto, não seriam destinados à promoção do equilíbrio socioeconômico das unidades federadas. Para
outros repasses, não deve incidir o redutor em função
da renda domiciliar per capita, sendo, entretanto, mantidos os limites mínimo e máximo no fator populacional.
A validade da lei complementar fica inalterada, ou
seja, até 31 de dezembro de 2017, a não ser que aqui
se decida por dar continuidade após essa data. Isso em
um eventual entendimento entre todos os Senadores.
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Portanto, quero aqui apoiar a iniciativa do Senador
Paulo Paim, que, acredito, terá maioria no Senado. E
pelo resultado já alcançado ali, na Câmara dos Deputados, a indicação é no sentido de que, então, também
será aprovada. Não teremos, assim, um impasse outra
vez repetido no Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na oportunidade primeira,
quando estávamos discutindo e votando esta matéria, os que tiverem boa memória e ouvidos generosos
haverão de recordar que fiz uma fala profundamente
indignada desta mesma parte do plenário.
Procurei chamar a atenção dos meus pares para
algo que é inconcebível nesta altura – imaginar que
Estados como a Paraíba, como o Rio Grande do Norte do Senador José Agripino e tantos outros Estados
do Nordeste possam perder um centavo que seja de
suas receitas do Fundo de Participação dos Estados.
Formou-se àquela altura uma aliança, difícil de
ser entendida, dos quatro Estados menores da Região
Norte com os Estados mais ricos do Brasil. Por apenas três votos, nós deixamos de ter aquele verdadeiro
atentado contra os interesses da Federação aprovado
pelo Senado da República.
O que me preocupa, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é que, aprovada a proposta que possa retirar dos Estados mais pobres da Federação, nós só
estaremos, a partir do Plenário do Senado Federal,
dando mais alimento e argumento para tudo o que
está acontecendo nas ruas do Brasil hoje.
Neste instante, há mais uma manifestação com
dezenas de milhares de pessoas, em São Paulo. Aqui,
no portal do UOL, apontando a Datafolha com um levantamento de 50 mil pessoas, hoje, nas ruas de São
Paulo. E é preciso que este Senado, o Congresso, pare
para refletir. Não é hora de vaiar, não é hora de aplaudir. O momento exige uma reflexão muito severa, muito
serena, porque não podemos ficar indiferentes a uma
manifestação que é legítima, porque nasce do povo
e nasce sem a bandeira de qualquer partido político.
Nem mesmo a bandeira dos chamados movimentos
sociais, que passou a ser quase uma franquia do PT,
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participam desses movimentos; nem mesmo entidades
históricas como a UNE participam desse movimento. E
há um povo em marcha, que chegou, ontem, às portas
do Senado Federal.
E eu quero compreender até quando os nossos ouvidos vão ficar insensíveis, surdos ao que se
fala nas ruas. E não se fala através dos políticos nem
tampouco dos partidos. É uma juventude ávida por
mudança. Jovens de ontem – porque não são apenas
os jovens de hoje –, com suas rugas nos rostos, com
seus cabelos brancos, indo também às ruas, querendo simplesmente formatar um novo Brasil. Como se
fosse naquele tempo em que se pegava disquete de
computador e se formatava; deletava-se tudo que tinha
e se formatava o disquete.
É o sentimento que começa a crescer no seio da
sociedade brasileira. Não é comum verificar manifestações que se multiplicam em Estados e em cidades
e em dias seguidos.
Eu participei, com muito orgulho, da luta para a
construção da nossa democracia, correndo da polícia,
na Cinelândia, no Rio de Janeiro, no movimento pela
anistia. Participei ativamente do movimento pelas Diretas. Mas nós tínhamos eventos que eram programados
e tinham calendário, que não se sucediam um atrás
do outro, como acontece hoje, quando estamos vendo
um episódio novo, absolutamente novo, na história do
Brasil. Na verdade, estamos diante da história na sua
forma mais bruta porque, ao contrário dos episódios
outros que mobilizaram o País, com um pouco de tirocínio nós sabíamos aonde íamos chegar.
Nós sabíamos que a campanha da anistia chegaria à anistia ampla, geral e irrestrita. Nós sabíamos,
sim, que a campanha das Diretas resultaria na eleição
direta para presidente. Só que, o que começa hoje,
no Brasil, nós não sabemos exatamente para onde
vai. E vamos ter a responsabilidade, sim. Seremos
responsabilizados, sim, porque até bem pouco tempo
atrás, quando as multidões se concentravam aqui, na
frente deste Congresso Nacional, era para entregar
as suas bandeiras. Esses dois belos prédios, os mais
altos da nossa Capital, construídos pela genialidade
de Niemeyer, sempre foram, na verdade, os mastros
que sustentavam essas bandeiras, que soerguiam, ou
que erguiam essas bandeiras.
Ontem, o que se viu não foi isso. Não vieram às
nossas portas entregar as suas bandeiras. Muito pelo
contrário, vieram para trazer uma insatisfação que
se dissemina e que não pode ser “monetarizada” em
R$0,20. Venhamos e convenhamos, este nosso povo
brasileiro não está nas ruas, em São Paulo e em outros Estados, apenas por R$0,20. É uma insatisfação
pela falência de um modelo.
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E quantas vezes, daquela tribuna, eu disse: o
leiaute do Brasil está errado. Não é possível que nós
sejamos uma elite governante de forma multipartidária,
constituída de incompetentes. Será que só há incompetente? Será que só há incapaz para não responder
aos desafios do dia a dia, da mobilidade urbana e do
transporte público, da segurança, da educação, da saúde? Porque é um sistema que não funciona no Brasil
inteiro. E não adianta apontar para o governo do PSDB,
ou para o governo do PT, ou para o governo do PMDB,
porque estão todos no mesmo caldeirão. Nós estamos
todos no mesmo caldeirão, e o fogo está sendo aceso,
e ninguém percebe isso. Parece uma reação autista.
Eu estou fazendo novamente, com a permissão
e a tolerância do Presidente, algo mais indignado,
porque me parece que nós temos aqui um coletivo de
autistas; faz de conta que o que está acontecendo lá
fora não é conosco. E estão todos no mesmo caldeirão.
E o rastilho de pólvora está espalhado. E vai chegar
quem toque fogo com um fósforo.
E o episódio que estamos vivendo aqui hoje, novamente, é simplesmente o distanciamento completo
dessa realidade. Como é que este Senado Federal pode
admitir? Tenho respeito, tenho carinho, tenho compreensão do papel importantíssimo de São Paulo, com
sua economia, honrado, trabalhador, mas não entra
neste juízo meu, que é muito limitado, que a Paraíba
perca recursos do Fundo de Participação em favor de
São Paulo. Isso não é possível, não é aceitável. Não
é este o Brasil que vamos construir. Este País vai explodir. Como se não bastassem os argumentos que já
estão lá fora sendo usados, hoje, se essa matéria for
aprovada, vamos dar mais um: vamos para a rua protestar, porque os Srs. Senadores retiraram recursos
do Ceará, de São Paulo, da Paraíba, para entregar a
São Paulo ou a Minas Gerais.
Venhamos e convenhamos, senhores, não é
possível que isso seja aprovado, mais uma vez, nesta
tarde. Tenho certeza de que encontraremos soluções
outras para cumprir os prazos determinados pelo Supremo. Não é possível!
Desculpem-me o tom indignado mais uma vez,
mas eu não quero ser Senador da República para calar
numa hora tão grave. Não fui eleito para representar
aqui o meu Estado e silenciar num momento tão difícil.
Mantida a proposta, talvez eu siga a posição, que não
foi ainda anunciada publicamente pelo Senador José
Agripino, de sequer votar essa matéria para tentar não
dar quórum. Porque não é possível, definitivamente,
não é aceitável que o Pernambuco de Jarbas Vasconcelos possa perder recursos do Fundo de Participação. Ele, que foi governador. E estamos aqui diante de
três ex-governadores de Estados vizinhos – Paraíba,
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Rio Grande do Norte e Pernambuco – que não podem
conceber, não podem aceitar que recursos do Fundo
de Participação, que representam praticamente 50%
das nossas receitas, sejam retirados para aumentar
a arrecadação de São Paulo, que não precisa disso.
São Paulo não precisa tirar da Paraíba, tirar do
Rio Grande do Norte, tirar de Pernambuco, para garantir
o seu crescimento econômico, a sua sustentabilidade.
São Paulo tem várias outras ferramentas, vários outros
instrumentos. É bom que São Paulo cresça, é bom que
São Paulo se desenvolva, que responda também às
suas injustiças, mas jamais em cima dos recursos dos
Estados pobres da Região Norte.
Como se não bastasse – para concluir, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de V. Exª e do Plenário
–, temos em curso também a discussão sobre o ICMS,
que não pode ser escondida neste debate. Então, vejam a equação que estão montando para o Brasil. O
Nordeste perde, de um lado, do Fundo de Participação; perde, com o que se intitulou de guerra fiscal, o
único instrumento de desenvolvimento regional, e aí
quem ganha com a unificação do ICMS também são
as economias mais fortes. E é novamente São Paulo
quem mais ganha.
Não há uma política de desenvolvimento no caráter ambiental, meu caro Senador Randolfe. O Semiárido e a Caatinga já têm áreas com passivos ambientais irreversíveis, porque são áreas de desertificação.
A Paraíba, Pernambuco, Bahia já têm áreas que se
transformaram em deserto. Portanto, temos também
que receber essa atenção ambiental.
Sr. Presidente, conclamo mais uma vez os meus
pares para que possamos, neste instante, dar um freio
de arrumação nesse assunto e não aprovar aquilo que
é insustentável nas ruas. Não há como sustentar uma
proposta, nas ruas, de um País que está cada vez
mais atento e que chegou ao fim de sua tolerância.
Tudo isso que está acontecendo, mais do que qualquer outra coisa, é um basta em relação a isso tudo.
As pessoas estão cansadas de ver um País que conseguiu a sua democracia – muito bem, ponto para os
que construíram a democracia –, conseguiu a sua estabilidade econômica, pressupostos básicos para que
o País avançasse. E o País não avança, o País não
sai do lugar, porque o modelo está errado, o leiaute
do País está errado. E nós não vamos fazer com que
esse leiaute, que já está distorcido, se distorça ainda
mais. Apelo ao bom senso, ao tirocínio, ao patriotismo
de todos que estão aqui neste plenário, não permitindo
que essa proposta seja aprovada.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Para discutir, Presidente Renan.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Casildo
Maldaner. Em seguida, para discutir a matéria, ao Senador Flexa Ribeiro e ao Senador Pedro Simon, que
é o último orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
caros colegas, na verdade nós estamos aqui fazendo
um autoflagelo, brigando entre os Estados irmãos. As
diferenças são mínimas. O esforço do Senador Walter Pinheiro tem sido extraordinário. Por outro lado, o
Senador Paulo Paim apresenta a proposta que se harmoniza mais com a Câmara dos Deputados. É isto que
nós estamos constatando: pelo que se travou, semana
passada, na Câmara, lá contemplaríamos 16 Estados
e haveria uma diferença melhor para 16 Estados do
que esta do eminente irmão Walter Pinheiro. É essa a
questão colocada.
Então, nós estamos, por pequenas diferenças,
nos autoflagelando aqui, entre os Estados, quando,
na verdade a dor, o problema está mais adiante. Por
quê? É só pegarmos os dados. Em 1988, as receitas
da União, de cujos valores se formavam o Fundo de
Participação dos Estados e dos Municípios, compreendiam 76% do Imposto de Renda e do IPI.
Agora, em 2010, passou a representar 55%, apenas 55% desse total; de 76% baixou para 55%. Vejam
bem, só que, na rota inversa, Sr. Presidente e caros
colegas, as contribuições da União foram de 24% para
45%. E aí, o que tem havido? Subiu a arrecadação da
União e o Fundo de Participação dos Estados e dos
Municípios desceu de 76% para 55%, prejudicando,
é claro, os Estados e os Municípios. E aí, é claro, por
zero vírgula alguma coisa, nós ficamos nos digladiando aqui no plenário, ficamos nos digladiando. Mas, o
rei ficou com tudo, o rei ficou com o valor maior e faz
com que nós nos debatamos aqui, briguemos entre
nós por pequenos valores, pequenas diferenças. Mas,
o rei, como se diz, que é o Palácio do Planalto, ficou
com a grande fatia. Essa que é a verdade.
Então, o Senador Randolfe Rodrigues tem razão. Nós teríamos que incluir nessa base, também,
as contribuições, que subiram e que fizeram crescer
a renda de 24% para 45% para a União e que esses
valores do crescimento não tivessem ido para o Fundo
de Participação dos Estados e dos Municípios. Esse é
o grande segredo. Aí é que está o nó górdio da questão. Se isso fosse prevalecer, conforme era em 1988,
nós estaríamos bem hoje e não estaríamos aqui nos
prejudicando entre nós.
Também aí é que está uma das razões do levante que vem acontecendo no Brasil, Senador Cássio Cunha Lima, porque está todo mundo insatisfeito,
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porque retira, fica a concentração e fica todo mundo
sem condições de poder administrar; e ficam os Estados se digladiando entre si, entre nós aqui, no caso.
Por isso, finalizando, colocando essa tese do
Randolfe, que tem procedência, nós teríamos que
chamar o Governo a essa questão e colocar as contribuições, também, que são arrecadadas, que essas
só ficam para a União, não são divididas pelo Fundo
de Participação dos Estados e Municípios. Não há
essa participação, porque, com as desonerações que
já acontecem, perdem os Estados e os Municípios. E
nas contribuições não há desoneração, só fica com
a União, por isso que aumentou a arrecadação. E aí
não dá certo, há o descontentamento; criam-se revoltas, criam-se problemas sérios, criam-se insatisfações.
Esse é o drama que estamos vivendo agora, aqui
no Senado, Sr. Presidente. Por isso, o menos prejudicial,
o menos ruim, eu digo que para amenizar um pouco, a
proposta do Senador Paim ainda vem, em parte, pelo
menos, condecorar 16 Estados entre os 27. Quer dizer,
melhora um pouco, minimiza um pouco o prejuízo aos
Estados a proposta do Senador Paulo Paim nesta tese.
São as considerações que trago, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós concedemos a palavra ao Senador
Flexa Ribeiro. Em seguida, concederei a palavra ao
Senador Pedro Simon, que é o último orador inscrito.
O Senador José Sarney também.
Com a palavra V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador
Renan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, repetimos agora nesta sessão o que já fizemos na sessão
que aprovou este mesmo projeto pouco tempo atrás,
que foi encaminhado à Câmara Federal.
Não podemos entender que um instrumento como
é o Fundo de Participação dos Estados, que vem diminuir as desigualdades regionais, possa ser utilizado,
por qualquer proposta que seja, para aumentar esse
desequilíbrio.
O Senador Walter Pinheiro fez um competente
relatório e buscou, dentro do seu esforço, fazer com
que permanecesse a distribuição que está sendo feita
no momento atual, até 2015; a partir daí, o que nós estamos propondo, e que o Senador propõe, é a redistribuição do aumento, do incremento que houver no bolo
do Fundo de Participação dos Estados. Esse Fundo já
está deteriorado por todas as ações que o Governo da
União faz de incentivo à produção, reduzindo a alíquota do IPI para alguns setores e não utilizando nessa
redução a parte que cabe à União, utilizando também
a parte que não cabe à União e que cabe aos Estados e Municípios na distribuição do FPE e do FPM,
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ou seja, já trazendo dificuldades na redução do Fundo
para esses entes federados.
Ainda há pouco, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Senado Federal votou contra a Emenda nº 34,
que apresentei à Medida Provisória nº 609, que reduzia a zero a alíquota do Pasep para diminuir a sangria
financeira de Estados e Municípios. Naquela altura, os
Senadores não votaram com os seus Estados, votaram
de acordo com o interesse da União e nós aqui temos
a obrigação constitucional de defender os Estados que
representamos.
O Senador Eduardo Braga usou de um argumento que não corresponde à realidade, quando diz que
não poderíamos fazer uma alteração de alíquota por
uma emenda a uma lei ordinária; teria que ser uma lei
complementar. Não é a realidade isso.
O Senador Eduardo Braga levou uma informação
que pode ter equivocado o voto dos Srs. Senadores
e com isso trouxe um prejuízo que é enorme, continuando a tributação do Pasep de 1% sobre Estados
e Municípios.
Agora estamos discutindo as novas alíquotas
do PFE e – pasmem os brasileiros – aqui nós temos,
Senador Randolfe, com todo o respeito a V. Exª, que
defende com competência o Estado que representa
aqui, mas V. Exª está dando uma de Robin Hood ao
contrário. V. Exª está se unindo aos Estados ricos para
tirar dos Estados pobres, para atender um interesse
pontual. Acredito que V. Exª não deva deixar de defender o Estado que V. Exª representa aqui. Agora, não há
como entender aumentar as transferências do FPE para
os Estados do Sul e Sudeste, não há como entender
isso, em detrimento dos Estados do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. Não dá para entender um raciocínio
desse tipo! Não podemos cometer essa atrocidade na
tarde de hoje, na noite de hoje, no Senado Federal.
Então, Presidente Renan, quero declarar apoio
ao relatório do Senador Walter Pinheiro, que é o que
busca o consenso, senão o consenso, pelo menos
busca atender à maioria dos Estados necessitados
– eu quero dizer aqui – maioria dos Estados que necessitam efetivamente da transferência do Fundo de
Participação dos Estados.
O meu Estado, o Pará, Senador Maldaner, tem
quase 40% da sua receita fundamentada na transferência do Fundo de Participação dos Estados, e tem
outros 40% da sua base econômica sem direto à tributação, porque são desonerados pela Lei Kandir. Então,
como administrar um Estado que vai ter diminuição do
Fundo de Participação e deixa de poder arrecadar na
sua economia, que é a base da sua economia, que
é a mineração de produtos primários, desonerados
pela Lei Kandir.
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Então, eu quero pedir o apoio dos Srs. Senadores, para que votem por aqueles Estados que mais
necessitam do Fundo de Participação. E a proposta do
Senador Walter Pinheiro vai nessa direção, atendendo
à maioria desses Estados.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Simon.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e
Srs. Senadores, muito estranho, Sr. Presidente, hoje,
ao que se sabe, a Senhora Presidente da República,
mais o Ministro da Educação, mais o Coordenador
Santana, publicitário do Governo, estão reunidos, num
hotel em São Paulo, para discutir as coisas que estão
acontecendo. Tudo bem! Mas o que impressiona é que
eu olho para o Líder do Governo, meu ilustre correligionário, e vejo o esforço que ele faz. É claro que o
esforço que ele faz – e ele diz isso com toda a clareza
– é um esforço a favor do Estado do Amazonas. Não
podemos exigir que alguém que foi duas vezes Prefeito
de Manaus, foi duas vezes Governador do Amazonas,
é hoje Líder do Governo, vai votar contra o Amazonas.
Isso é impossível de se cobrar.
Há até um fato histórico muito interessante nesse
sentido. Na hora da votação dos royalties, da emenda lá na Câmara dos Deputados, o relator era o hoje
Presidente da Câmara, que deu o voto a favor dos
interesses de São Paulo. O Ibsen, que era o autor da
matéria, foi para a tribuna e explicou: meu querido líder, eu quero que você me explique o seguinte: No ano
que vem você vai ser candidato, como é que você vai
votar esse seu projeto, se você é relator desse projeto
e pelo seu projeto o Rio Grande do Norte ganha X e,
pelo meu, que você está rejeitando, o Rio Grande do
Norte ganha 4X.
Ele, relator, votou contra o projeto dele, votou a
favor do outro, porque sentiu que estava prejudicando
o Estado dele. Ele não tinha se dado conta desse detalhe. E quando tomou conhecimento desse detalhe
ele votou contra o projeto.
Então nós não podemos cobrar do Líder do Governo, nesse tipo de projeto, uma posição dele Líder do
Governo. Cada um tem de votar de acordo com o seu
Estado. Esta é a Casa da Federação. Se nós somos a
Casa da Federação, eu estou aqui representando, nem
é o povo, é o Governo do Rio Grande do Sul.
Agora, reparem. Nós temos dois projetos, o do
ilustre companheiro Pinheiro, relator, e o do Paim.
O projeto do companheiro Pinheiro já perdeu de
234 a 101 na Câmara dos Deputados. Mas nós somos
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Senadores da República. Dizem que os Senadores são
as pessoas que chegaram aqui mais esclarecidas. Vão
fazer a burrice de mandar um projeto igual? Vai ter o
mesmo destino. O projeto igual vai dar, no mínimo, 234
a 101. Não pode!
O projeto do Paim é favorável exatamente a 16
Estados, enquanto o outro é um número bem menor:
10 Estados.
O que está acontecendo agora, meu querido Líder – e lhe digo cara a cara –, o erro que está acontecendo aqui é que um projeto que nem o do FPE,
um projeto que nem o dos royalties, um projeto que
nem o do ICMS, um projeto que nem o da dívida dos
Estados... O Governo não teve coordenação aqui. A
coordenação é o Líder, é o Sr. Ministro da Fazenda, é
alguém do Governo, da Casa Civil que venha debater,
que venha discutir, que venha discutir todos esses projetos juntos. E, nesse conjunto de projetos, um ganha
aqui, outro ganha ali, para fazer a normalidade. Deixou
por si. O Governo fez questão de dizer que não estava interessado. Em relação ao negócio dos royalties,
não tomou conhecimento; em relação ao negócio do
ICMS, não tomou conhecimento. E vem aí o imposto
dos Municípios, em relação ao qual também não está
tomando conhecimento.
Então, uma matéria dessa natureza... Isso é quase uma reforma tributária. Estão aqui seis projetos da
maior importância, em nenhum nós sabemos qual é o
ponto do Governo, com quem o Governo está. O Governo, nos royalties, está com o Rio, está com o Espírito Santo, está com o Brasil? Não sei. O Governo,
na questão do ICMS, qual foi a sua posição? Não sei.
O problema das dívidas... está aí essa loucura, esse
absurdo, esse escândalo. Quer dizer, o Estado do Rio
Grande do Sul tem propostas de bancos estrangeiros
ou bancos nacionais pelas quais ele paga um terço
dos juros. Se a União concordar e nos liberar, o banco
vai lá, paga, e nós vamos começar a pagar um terço,
um terço dos juros. Isso é coisa que é uma maluquice! E o Governo não diz nada; o Governo não fala; o
Governo não responde.
Olha, com toda sinceridade, são trinta e nove
ministros, e não sobra um ministro para fazer a coordenação da gente. De trinta e nove, não sobra um que
possa nos chamar para debater, para discutir. A gente
vê aqui o interesse. A gente vê o Líder do PSDB discutindo com o Líder do PDT, do MDB, do PT. Há esse
interesse. Agora, a matéria é difícil.
Eu estou vendo aqui, nessa conversa, o querido
Senador, o meu bravo companheiro do Rio Grande do
Norte, o Senador Garibaldi, veio me pedir: “Vote a favor
do meu Rio Grande do Norte”. Eu fiquei emocionado
e disse para ele, que é um homem por quem tenho o
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maior respeito, o maior carinho, a maior amizade. Ele
se levantou e veio pedir o que é justo: o melhor para
o Estado dele. E eu estou aqui com o Rio Grande do
Sul atrás de mim.
Então, o Governo tinha que entender que essa
matéria não era para deixar um contra o outro, deixar
cada um com raiva do outro, cada um protestando contra o outro. Como é que vai ficar o nosso companheiro
Walter Pinheiro, como Relator, como a pessoa que fez
o projeto? Para ele, para o projeto dele, a Bahia ganha,
e termina perdendo. Ele, que é candidato a governador e que está fazendo toda a sua campanha já como
governador, mostrando que vai aumentar o dinheiro
da Bahia, vai chegar lá e dizer: “Ora, poxa!”. Como é
que fica o prestígio do Walter Pinheiro? É ele que tem
que pagar a conta? Por que é o Pinheiro que tem de
pagar a conta?
Então, com todo respeito, essa série de projetos,
era para sentar, reunir, conversar com os Líderes e
discutir. “Olha, um Estado ganha mais no FPE, o outro
ganha um pouco mais nos royalties, outro...” E deixa
a compensação.
Aí eu concordo com o nobre Senador da Paraíba,
quando ele diz que aí, sim, os Estados que ganham
mais poderiam perder um pouquinho para os Estados
que estão lá embaixo. Aí era fazer justiça social real
e concreta, no sentido de dar uma chance para o Rio
Grande do Norte, para Estados como o Piauí e tantos
outros que estão nessa situação.
Agora, é muito triste nós estarmos aqui em um
dia como esse e se eu perguntar qual é a posição do
Governo... Eu não sei! Não só não sei como o Governo
está muito bem! Não sei em qual hotel em São Paulo,
porque a imprensa não publicou. Só se sabe que é um
hotel em São Paulo. Está toda a imprensa correndo
feito doida por São Paulo, e até agora não descobriram
o hotel. Só sabem onde está o Lula...
Eu também não entendi essa. Quer dizer, é a
Presidenta que vai ao Lula, conversar com São Paulo!
É a Presidenta que chama o Lula para vir ao Palácio
conversar com ela. Pelo menos sempre foi assim em
qualquer governo. Pois foi lá o Lula, foi lá o Ministro da
Fazenda, o Mercadante. Quer dizer, desculpem... Mas,
em tese, é o homem mesmo. Eu quero só dizer isso
com todo carinho, com todo respeito. O grande negociador do Governo hoje é o Mercadante. Quem diria!
Eu nunca me esqueço de uma passagem de um
amigo meu. Quando chegou para o Mercadante e disse:
“Mercadante, escute uma coisa. Enquanto você trocar
bom dia, boa tarde por dinheiro no banco, você nunca
vai ser nada! Comigo não vai! Você me cumprimenta
uma vez por mês!”
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É o Líder do Governo, é o coordenador do Governo! É o inspirador da Presidenta. Não sei se ela se
identificou com ele. Aí não foi uma coisa feliz.
Mas estão lá reunidos! Nesse momento, estão
reunidos em um hotel de São Paulo. E reparem uma
coisa interessante. Fizeram um baita escritório, um espetacular escritório que é quase um palácio do Governo do Brasil em São Paulo, e não podem se reunir lá.
Mas fizeram uma exposição... Há muito país por aí
cujo palácio de governo não tem a estrutura que tem o
escritório do Presidente da República lá em São Paulo.
E não poderão se reunir lá. Não precisava levar aquela moça, mas poderia se reunir lá pelo menos.(Risos)
Está certo que a moça não fosse lá, mas a reunião
poderia ser lá. No entanto, não foi, no entanto não foi.
Então, eu acho, com toda a sinceridade, eu fico
magoado comigo.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas,
meu querido Senador Garibaldi, como é que eu posso votar a seu favor se aquela proposta deixa o meu
Estado lá embaixo? Eu queria até lhe dizer: é porque
o Rio Grande do Norte tem um Senador de uma dignidade, de uma respeitabilidade, de uma credibilidade
que merece qualquer sacrifício. Mas isso é uma coisa
que muito mais do que eu e o senhor discutindo... uma
comissão poderia reunir.
Eu até não sei, mas eu acho, Sr. Presidente, que
V. Exª – cá entre nós – está tomando umas posições
muito positivas...
Oh, Presidente?
Posso falar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pode, é claro.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª que está tomando – e eu reconheço – posições
realmente positivas, eu acho que esse é um assunto
que V. Exª podia tomar, tomar mesmo. Reunir com o
Presidente, com o nosso Vice, reunir com a liderança
e dizer: isso não pode continuar. Não pode continuar,
não pode ser na marra. Esse projeto, eu vi muita gente
falando hoje, dizendo que o Governo – inclusive o nosso
amigo do Pará – desmoraliza o Congresso, ridiculariza,
não vê... Mas nesse... nós todos somos assim. Todos
saem mal, ninguém sai bem disso, porque é um ridículo de uma grosseria, é um ridículo de uma grosseria.
Eu aconselho a V. Exª: fale com a Presidenta e
vamos fazer, junto com o nosso Líder do Governo... Mas
vamos fazer uma coordenação. Projetos como esse,
eu tenho certeza absoluta de que nesses projetos que
nem hoje... Eu duvido que alguém esteja votando partidariamente. Cada um está votando com o seu Esta-
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do e, na minha opinião, é obrigação. É a federação, é
o meu Estado, é o Rio Grande do Sul, um projeto de
verba para o Rio Grande do Sul. Como é que eu vou
votar contra? Agora, se foi feito um grande entendimento, uma formula de conjunto, aí foi feito neste sentido.
V. Exª podia pegar essa bandeira, é uma boa bandeira. Quando Dona Dilma voltar e estiver mais calma,
talvez V. Exª, falando com jeitinho, possa conseguir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Inácio
Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nós votamos essa matéria aqui
no Senado. Numa posição que refletia o sentimento
majoritário, conseguimos aprovar uma proposta que
não causa prejuízos a nenhuma grande região brasileira e a nenhum Estado. Essa matéria caiu na Câmara porque não alcançou os 257 votos “sim” que eram
necessários para que a gente pudesse garantir a sua
aprovação. Ela não foi efetivamente derrotada; ela não
teve quórum suficiente para ser aprovada.
Essa proposta do Senador Walter Pinheiro é um
dialogo para que a gente possa votar a matéria sem
prejuízo para a região que tem mais dificuldade no
Brasil, que é a Região Nordeste. É incompreensível...
Imagine o Estado do Ceará, que está ali encravado
no semiárido, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, o alto sertão pernambucano, alagoano e
sergipano, parte do Maranhão, Alagoas – o alto sertão
alagoano, eu falei –, Sergipe, mesmo o Piauí! Buscou-se uma manobra para atender ao Piauí, tirar o Piauí
da nossa realidade nordestina.
Querer, companheiros, diminuir recursos dessa
região, anunciando que houve um crescimento geral
no País e, portanto, essas regiões ganharam também,
sinceramente, é um grande equívoco. Um Estado como
São Paulo conseguir puxar Estados do Norte que também já cresceram um pouco, já se desenvolveram,
mas puxá-los para tirar o Nordeste, nós que temos
tido solidariedade intensa com o norte do País? Talvez
não haja uma matéria em que a gente não tenha uma
unidade grande entre o norte e o nordeste brasileiro.
Uma manobra... Puxa vida!
Senador Pedro Simon, me dê as terras do Rio
Grande do Sul! Garanto que a gente transforma essa
realidade e que o Rio Grande do Sul, com aquela
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qualidade de vida, com aquela industrialização que
tem, com aquela presença enorme de gente boa,
preparada, de um norte que já teve reforma agrária
com Brizola, que melhorou e muito o Rio Grande do
Sul. Dê-me essas terras. Eu troco, eu dou todo o FPE
do Ceará pelas terras do Rio Grande do Sul, para
mostrar como é que se governa e garantir qualidade de vida, sem precisar colocar a faca no pescoço
do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, dos
Estados mais pobres da Federação, porque essa é a
realidade. Mesmo que o Estado do Rio Grande do Sul
tenha dívida, houve um desvario no Rio Grande do
Sul. Perdoem-me. O Nordeste não tem que pagar, o
Ceará não tem que pagar, me desculpem. Claro que
não tem, mas nós não podemos usar de uma manobra para atrair o Amapá ou atrair Roraima ou atrair
Rondônia, para alçapar...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– ... e fortalecer os que já são os mais fortes. Com
todo o respeito, eu quero que cresça muito mais riqueza de São Paulo, mas dobrar os ganhos de São
Paulo em detrimento do Nordeste? Sinceramente,
isso não dá, isso não é possível, com todo o respeito, mas não é, porque, querendo ou não, o Centro-Oeste também teve ganhos extraordinários, favoráveis, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uma pujança
gigantesca. Nós tivemos que mandar muitos filhos
nossos para lá, para sobreviver, buscando a água,
buscando a sobrevivência lá em Mato Grosso, lá em
Mato Grosso do Sul.
Então, sinceramente, senhores, essa é a região
ainda, lamentavelmente, eu não queria ser a região
mais pobre...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – ...
eu não queria que o meu Estado (Fora do microfone.),
Sr. Presidente, eu não gostaria que o meu Estado fosse ainda um Estado pobre nem o Nordeste brasileiro,
mas é a realidade, e inverter essa lógica, inverter essa
realidade, sinceramente, não é algo aceitável. Não é.
Eu brinquei que tinha recebido um facão de
presente do MST para puxar aqui no plenário. Claro
que já morreu gente aqui neste plenário, e nós não
vamos chegar a esse extremo, mas, sinceramente,
é um golpe lamentável a gente tentar uma manobra
para enfraquecer o Nordeste brasileiro, que é ainda
a região mais pobre do Brasil, para favorecer o Estado mais rico do Brasil – o mais rico do Brasil, repito
–, para dobrar o FPE do Estado mais rico, que é o
Estado de São Paulo.
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Sinceramente, perdoem-me o desabafo. Eu não
deveria nem estar falando, pelas condições de saúde,
pela rouquidão em que aqui estou, mas não poderia,
Sr. Presidente, deixar de fazer este desabafo.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Aqui estão puxando a corda no pescoço do Nordeste
brasileiro, para ajudar as regiões mais ricas do Brasil, as mais ricas. Desculpem-me, mas os senhores
estão na região mais rica do Brasil. O Sul do Brasil e
o Sudeste são as regiões mais ricas do Brasil e vêm
aqui para tirar dinheiro do Nordeste!
Sinceramente, Sr. Presidente, desculpe-me, mas
não é aceitável, não é perdoável se nós cometermos
esse crime aqui no plenário.
É assim que queremos responder às ruas? Deixando mais pobre o Nordeste brasileiro? Desculpem-me, não é por esse caminho. Se formos por esse caminho, vamos ajudar o Nordeste a ficar mais pobre,
numa manobra vil, lamentável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Dornelles, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou acompanhando esse debate sobre o
problema do Fundo de Participação dos Estados. É
impossível fazer uma modificação no projeto, sem
que existam alguns ganhos e algumas perdas em
relação aos Estados.
Mas o Senador Walter Pinheiro montou um desenho em que, praticamente, até o ano de 2017, 2019,
quanto aos Estados, ninguém ganha, ninguém perde,
porque ele estabeleceu o sistema de se receber o que
se recebeu em 2015 e o sistema de correção. A diferença será um percentual.
Agora, não vou aqui discutir ou falar sobre o projeto Walter Pinheiro, porque cabe a ele fazer essa parte. Apenas quero estranhar a posição que está sendo
colocada em relação a alguns Estados do Sudeste.
Quero dizer ao Senado que a União arrecada,
no Rio de Janeiro, R$118 bilhões – arrecadou no ano
passado – e que, a título de Fundo de Participação,
devolveu R$240 milhões, ou seja, 2% do que arrecada.
De modo que essas modificações no Fundo de Participação não atingem nem transmitem nenhum ganho
para o Rio de Janeiro, nem mesmo para São Paulo. Se
houvesse um ganho de 100% para o Rio de Janeiro,
isso significaria R$240 milhões, que não é nada dentro
daquilo que a União arrecada no Estado.
Sendo assim, essas modificações, essas disputas são normais. Existem alguns Estados que têm um
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percentual futuro de ganho ou de perda que é pequeno. Mas quero dizer que esses discursos que estão
sendo colocados em relação a ganhos dos Estados do
Sudeste não têm nenhuma base doutrinária, não têm
uma base teórica e não têm base numérica.
É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, eu concedo a palavra ao
Senador José Agripino.
Estão inscritos, para discutir a matéria, o Senador Edison Lobão Filho, o Senador José Sarney e a
Senadora Lídice da Mata.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– E o Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E o Senador Eduardo Braga.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero confessar a V. Exª que nós estamos aqui apreciando uma discussão completamente estéril; estéril
e desagradável, porque é uma discussão entre companheiros que convivem aqui no dia a dia e que têm,
neste momento, a obrigação de defender o interesse
dos seus Estados. É uma obrigação legítima, pois esta
é a Casa da Federação.
Esta discussão está levando a discursos exaltados, a confrontos. Por quê? Porque eu, por exemplo,
vou votar contra. Esse é o instrumento de defesa que
eu tenho para que não haja 41 votos naquele painel
e essa matéria se transforme na proposta do Senado,
na Casa da Federação. É uma lei complementar, que
tem de ter 41 votos “sim”. Com o meu voto, ela não vai
ter, por uma razão simples: eu tenho a obrigação de
defender o interesse do meu Estado.
O meu Estado, nessa proposta nova que foi entregue hoje, perde; e perde a Paraíba, perde o Ceará,
perde Pernambuco, perdem muitos. A minha obrigação, eleito pelo povo do Rio Grande do Norte, é votar
contra algo que tira coisas do meu Estado.
Qual era a solução? A solução era às avessas:
era o Governo Federal fazer às avessas do que vem
fazendo.
Senador Cícero Lucena, o que o Governo tem
feito recentemente? Quando é para salvar a indústria
de automóveis do Sul-Sudeste, isenta de IPI os automóveis e dá uma machadada no meio da testa daqueles que vivem do Fundo de Participação de Estados
e Municípios, e não dá nem as horas nem à Paraíba,
nem a Pernambuco, nem a Seu Ninguém. Na hora de
encontrar um caminho de conciliação para que aqueles
que perdem não percam tanto e aqueles que ganham
também não precisem ganhar tanto, a União precisava
chegar com adjutório. Não chega para tirar? Por que
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não chega para somar? Se chega para tirar, tinha obrigação de chegar para somar, para fazer desta Casa
uma Casa de conciliação.
Nada! Não tem uma palavra do Líder do Governo
aqui, em nome do Governo e coisa nenhuma de encontrar caminho de conciliação. Às favas com o Nordeste!
Nós temos de nos coser com as nossas próprias linhas.
O.k. Então, como gesto de autodefesa, de legítima defesa para provocar a busca de entendimento, a busca
de solução, eu vou cravar o meu voto “não” e não vou
contribuir para que haja 41 votos ali, para ver se o Governo chega. Ele não chega para tirar? Chegue para
votar! Estou pedindo apenas a compensação. Se ele
tem, ao longo desses últimos anos, retirado do IPI, que
é parte integrante do Fundo de Participação, por que
não chega, em uma hora como esta, para encontrar e
dar ao Líder do Governo um instrumento de negociação que nos leve ao entendimento?
O meu voto, por isso tudo, é “não” e “não” e “não”!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Edison
Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus
colegas Senadores, hoje eu posso dizer, sem sombra
de dúvidas, que, nesse curto período que eu tenho no
Senado, de quatro anos, é o dia mais triste da minha
vida neste Congresso.
Perdoe-me, Senador Paulo Paim, eu não tenho
a retórica de V. Exª, mas eu não posso permitir que a
emenda de V. Exª destrua o meu Estado. Não posso
permitir que o Rio de Janeiro passe a ter 50% a mais
de Fundo de Participação do que tem hoje. Eu não
posso permitir que o Espírito Santo tenha 40% a mais
de Fundo de Participação do que tem hoje. Não posso
permitir que São Paulo dobre o Fundo de Participação
do que ele tem hoje, e Minas Gerais aumente 25%. E
isso tudo à custa da destruição do Nordeste!
Caso V. Exª não saiba, o Fundo de Participação
representa 50% da receita do meu Estado, o Estado
do Maranhão. Seis milhões de maranhenses passarão
fome, não terão educação, não terão saúde por conta
da emenda de V. Exª.
Então, não me restou alternativa a não ser, também, apresentar uma emenda onde eu, também, arrebento com os recursos do Sul e Sudeste. Eu junto
tudo para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para os
Territórios. Tirando de quem? Dos Estados mais ricos
brasileiros.
Pedi agora à Mesa, à Presidência que desse destaque e preferência à minha emenda, tal e qual à de
V. Exª, Senador Paulo Paim, para que também possa
ser discutida aqui a emenda Lobão, tirando do Sul e
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Sudeste – e tirando muito – e passando para o Nordeste, que precisa, para o Norte, que precisa, para os
Territórios, que precisam, e para o Centro-Oeste, que
até não precisa tanto, mas que vai juntar conosco e
vai dar o número necessário para que a gente promova essa pequena alteração. E eu vejo isso com muita
tristeza porque eu vi uma emenda equilibrada do Senador Walter Pinheiro, em que, em rigor, ninguém sai
prejudicado. Não sai o Sudeste, não sai o Nordeste, não
sai nenhum Estado brasileiro prejudicado da emenda
do Senador Walter Pinheiro.
Mas o que vejo aqui, com tristeza, é uma briga
entre os entes da Federação, na qual quem sairia perdendo seriam exatamente aqueles que compõem o elo
mais fraco da corrente.
Então, peço aos nobres colegas Senadores que
olhem com muita atenção a seriedade do que está sendo votado aqui hoje. Nós estamos prestes a fazer, com
a emenda Lobão, um desserviço ao Sudeste, mas um
grande serviço ao Norte, ao Nordeste e ao Centro-Oeste
de nosso País. Ou, com a emenda do Senador Paulo
Paim, teremos a destruição final do meu Estado, dos
meus vizinhos e de milhões e milhões de brasileiros.
Senador Dornelles, a quem considero um professor desde o dia em que entrei aqui, o Fundo de Participação nunca foi uma receita importante para o Rio de
Janeiro ou para São Paulo, mas, para cada Estado do
Nordeste, é vital, vital, absolutamente vital, para cada
um daqueles nordestinos e nortistas do nosso País.
É uma tristeza. Volto a dizer que, de todo o período em que estou nesta Casa, este é o dia mais triste
da minha vida, neste plenário. É uma tristeza eu ser
obrigado, compelido a fazer um discurso como este,
mas não posso deixar de lutar pela sobrevivência dos
nordestinos, especialmente do povo do meu Estado,
do Estado do Maranhão.
Portanto, peço a essa Presidência, requeiro formalmente destaque para a emenda Lobão e preferência
para a votação, já apresentada a essa Mesa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Sarney.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, minhas ilustres colegas e meus colegas, eu peço desculpas porque vou abordar esse assunto sobre outro
ângulo.
Todas as coisas que estamos discutindo nesta
noite nós já discutimos quando tivemos oportunidade
de votar o projeto que remetemos à Câmara. Não era
o melhor projeto para nenhum. Todos nós, certamen-
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te, desejaríamos que o projeto para os interesses dos
seus Estados fosse melhor. Mas se fez, por um trabalho
de articulação do Senador Walter Pinheiro e de todos
nós, uma arte do possível, e saímos daqui votando
uma matéria que era urgente.
E votamos por quê? O Supremo Tribunal Federal
colocou o Congresso Nacional na cruz, dizendo que
tínhamos fugido às nossas responsabilidades não votando o Fundo de Participação dos Estados da forma
como ele determinara. Isso resultou em quê? Resultou
num vazio de uma insegurança jurídica para todos os
Estados que dependem do Fundo de Participação, ao,
de repente, não terem condições de ter acesso a esses
recursos. Por um trabalho também de construção política difícil, e com a sensibilidade do Ministro Lewandowski, ele prorrogou esse prazo por mais cinco meses.
De repente, nós lutamos para construir um projeto
que atendesse a essa situação. Vai para a Câmara. O
mínimo que eu posso dizer é que a Câmara agiu imprudentemente, recusando o projeto. Ela podia até ter
encontrado uma solução, mas, no momento em que
ela viu que criaria um vazio no qual nós ficaríamos
sem nenhuma definição para o Fundo de Participação, o mínimo que a Câmara poderia ter feito era, na
realidade, adiar a votação até encontrar uma solução.
Mas não. Ela recusou.
E o que aconteceu com isso? Nós estamos diante de um impasse, que é: dez Estados da Federação,
Srs. Senadores, têm mais de 50% do seu orçamento
originário do Fundo de Participação. Temos mais seis
Estados que têm 40%. Temos mais sete que têm 30%.
O Fundo de Participação não significa nada para os
grandes Estados. Nós estávamos discutindo aqui se
São Paulo aumentou 1%, se o Rio de Janeiro aumentou 1%. Isso não significa nada. O Senador Dornelles
deu uma quantia de 240 milhões. Isso, para o Rio, não
significa nada, mas, para um Estado pobre, pequeno,
evidentemente que é uma quantia que significa muito,
Senador Dornelles.
E o que se fez diante desse impasse? O Senado
demonstrou uma responsabilidade sobre os problemas
nacionais mais sérios, num momento em que o País
vive momentos de protestos, e estas Casas, da Câmara e do Senado, são colocadas como não dando solução nas horas em que são necessárias, criando esse
vazio e a impressão de que nós homens públicos não
nos entendemos sobre os problemas nacionais e os
problemas sérios, como é este problema dos Estados.
O que vai acontecer se, de repente, daqui a cinco
dias extingue-se o prazo, e nós devolvemos ao Supremo Tribunal a discussão que nós estamos tendo aqui?
Porque quem vai discutir esses assuntos é o Supremo.
E aí, com uma base muito maior. “Nós demos todas
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as oportunidades para o Congresso, e o Congresso
não resolveu esse assunto.” Então, são eles que vão
decidir: “Fulano deve mais.” Tudo o que estamos discutindo aqui não será mais decidido por nós, será discutido pelos juízes, numa inversão daquilo que deve
ser o balanço de Poderes no sistema democrático. O
que aconteceu diante disso?
Senador Renan, eu louvo a V. Exª. Num esforço
muito grande, V. Exª quis corrigir essa imprudência da
Câmara, para que nós votássemos hoje, quase que
atropelando todas as normas regimentais, mas com a
consciência que o Senado teve, para votarmos hoje,
nesta noite, este projeto e, amanhã, mandarmos para
a Câmara, que também tem um prazo restrito, para até
amanhã ela votar. Se eles não votarem, nós vamos cair
num vácuo muito grande. E é para onde estamos caminhando, e nós aqui a discutir esses problemas que
estamos discutindo, que já discutimos aqui nesta Casa.
Portanto, o Senador Walter Pinheiro, para não
reapresentar o mesmo projeto, fez três modificações
para que fosse diferente. Quer dizer, o projeto é quase
o mesmo. Mas ele fez o quê? Ele aumentou no nível
de população 1,2%, aumentando os Estados de população menor. Ele, também, para corrigir o total dos
investimentos, corrigiu o IPCA – saiu de 50% para 75%,
também beneficiando o montante, e elevou de 71 para
72 o coeficiente da renda per capita.
São modificações mínimas, apenas para justificar por que nós estamos discutindo novamente esta
matéria. Ora, mas agora não cumprirmos com nosso
dever e ficarmos reabrindo, não chegarmos a lugar
nenhum e passarmos pelo vexame, a título nacional,
de não termos aprovado matéria alguma nesta Casa,
ninguém conseguindo os 41 votos!
De certo modo, eu peço aos Srs. Senadores e às
Senadoras que nós nos atentemos para o momento
nacional difícil que nós vivemos. Nós não podemos
passar perante a Nação como incapazes de solucionar
uma questão grave para os Estados da Federação e
para o País que, daqui a três dias, pode estar diante
de uma situação que não saberemos resolver. A insegurança jurídica total para todos esses Estados que
dependem desses recursos.
Falo com certa autoridade, porque eu participei
das primeiras negociações desse Fundo de Participação em 1966 – como também João Agripino, Nilo
Coelho e Luiz Viana – para criarmos uma maneira de
compensação, que os Estados pobres não tinham
como sair. Por quê? Porque também o sistema de
ICMS também é injusto. Por exemplo: em nossos Estados, na compra de um automóvel, se for comprado
no Maranhão, no Amapá, no Ceará, o frotista pagará
7% para São Paulo. E quanto paga para o Maranhão?
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Zero! Então, no fundo, se somarmos os impostos que
são pagos pelos bens de consumo, porque a grande
produção nacional está no Centro-Sul, nós pagamos
mais impostos a essas regiões maiores do que a nossos próprios Estados. E é a essa população pobre
que isso acontece. Quanto a esse Fundo, nós estamos discutindo, por outro lado, circulam tabelas. Elas
não significam nada, porque nós estamos discutindo
fórmulas como as que há aqui no projeto, a fórmula
pela qual nós vamos distribuir o Fundo de Participação, que é justa, pois é a da renda per capita inversa
à da população. Então, Srs. Senadores, não vamos
colocar um outro impasse ainda maior – porque esse
atinge a Federação inteira – diante do País, nos colocando numa situação que não é das melhores. E num
momento difícil, porque todos sabem o momento difícil
que estamos vivendo.
Portanto, que o Senado não se alie. Que não
seja, a partir de amanhã, o Congresso acusado de,
mais uma vez, não assumir suas responsabilidades,
porque somos incapazes de encontrar soluções políticas que sejam aquelas de que o País necessita. Não
são as melhores, mas a que seja possível.
Então, é o apelo que faço aos Srs. Senadores e
às Srªs Senadoras nesta noite.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga.
Em seguida, nós daremos a palavra ao Senador
Garibaldi Alves e à Senadora Lídice da Mata.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quis a ordem que eu
falasse após o nosso querido e eminente Presidente
Sarney, que já foi quatro vezes Presidente desta Casa,
Presidente da República, Governador de Estado, Deputado Federal. Um homem que faz parte não apenas da
nossa história, do nosso dia presente, mas também do
nosso futuro, da Federação. E quis também que eu pudesse falar, pela ordem, Sr. Presidente, após ouvirmos
quase que a totalidade dos Senadores da República.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nós estamos
diante de uma matéria das mais difíceis. Não podemos
nos dividir como se o FPE fosse a única salvação dos
Estados ricos para matar e destruir os Estados pobres,
porque a outra alternativa será os Estados pobres se
unirem para poderem diminuir, de uma vez por todas,
a receita do FPE dos Estados ricos.
O que quer São Paulo? Que todos os Estados se
unam para acabar com o FPE de São Paulo? O que
quer o Estado do Rio Grande do Sul? Que todos os
Estados se unam – os Estados pobres – para poder
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sobreviver com um FPE que não é importante e significativo na receita dos Estados ricos?
Vamos falar a verdade, Sr. Presidente. O que é
importante para o Rio Grande do Sul, para São Paulo,
para Minas Gerais, para Goiás, para outros Estados?
É o problema do serviço da dívida, Senador Dornelles, 45% da dívida pública estadual deste País são de
São Paulo, 90% da dívida pública municipal deste País
são de São Paulo.
Ora, qualquer ganho na redução da dívida pública do Estado de São Paulo, dos Municípios de São
Paulo, da Prefeitura municipal de São Paulo é pelo
menos, Senador Lobão, cinco vezes mais do que representa o FPE para esses Estados, a mesma coisa
para o Estado do Rio de Janeiro, a mesma coisa para
o Estado do Rio Grande do Sul, a mesma coisa para
o Estado de Minas, não é o mesmo para o Estado do
Ceará, não é o mesmo para o meu Estado, o Amazonas, cuja dívida é muito pequena diante do total da
dívida pública brasileira.
Quando nós falamos em indexador de dívida pública, transformando a questão do IGPM para a taxa
Selic, nós estamos dando a esses Estados extremamente endividados resolução de investimento que significa cinco vezes mais do que o FPE representa para
o Estado do Maranhão.
Portanto a discussão neste plenário não pode ser
dos Estados ricos querendo matar os Estados pobres,
e os Estados pobres tentando sobreviver, enfrentando
os Estados ricos. Não pode ser esse o princípio.
Portanto eu quero dizer que esta questão federativa tem que ser de acordo com as características
econômicas de cada uma das regiões, de cada um dos
Estados. Por que o Nordeste defende intransigentemente o FPE? Porque o FPE é, nas transferências líquidas
dos recursos públicos, uma parcela preponderante dos
orçamentos estaduais e municipais.
Como é que sobrevive Alagoas se tiver perda
no FPE, Presidente Renan Calheiros? Como é que
sobrevive o Estado do Pará, que tem perda de fluxo
de capital na exportação do minério de ferro, se tiver
perda no FPE? Como é que sobrevive o Ceará se tiver
perda no FPE diante não apenas da sua pauta de exportação, mas diante da necessidade de fomentar uma
economia que é emergente no Nordeste brasileiro e
que depende de muitos incentivos fiscais? Ora, é esse
peso e esse equilíbrio que formam uma Federação.
Eu sei que esta Casa é formada por homens e
mulheres, Senadores e Senadoras com espírito público, e mais que isso com sensibilidade social e política.
Senhores, a emenda que o Senador Walter Pinheiro
apresentou não é a melhor para o Estado do Amazonas, mas é a possível. Senador Dornelles, a emenda
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que o Senador Walter Pinheiro apresentou não é a
melhor para o Rio de Janeiro, mas é a possível. É a
possível para uma votação que não signifique juntar
14 Estados em torno da emenda do Senador Edison
Lobão para enfrentar e derrotar os 13 Estados que
serão beneficiados pela emenda Paim; pela emenda
do Senador Paulo Paim.
Ora, não é isso que nós estamos defendendo. Nós
estamos defendendo aquilo que é possível; possível
para darmos um passo adiante. Para que, mais uma
vez, o Senado da República mostre para a Federação,
mostre para o povo brasileiro que aqui está a maturidade da República; que aqui está a maturidade do sistema bicameral, e que os Senadores, com currículos de
ex-governadores, ex-ministros, homens públicos com
experiência, são capazes de perceber a necessidade
de uma resposta que seja, nada mais, nada menos,
do que estadista para o nosso País, num momento em
que o povo está nas ruas; em que as demandas das
políticas públicas estão num novo patamar em que o
Brasil quer mais: mais na educação, mais na saúde.
E vejam, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no dia
de hoje a Presidenta Dilma...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
... Senador Flexa Ribeiro, assina um projeto de lei com
regime de urgência constitucional com o novo Código
de Mineração, que melhora, sobremaneira, as perspectivas do Estado do Pará; que melhora, sobremaneira,
as perspectivas de Minas Gerais; e as perspectivas de
outros Estados que têm vocação mineral.
Nós estamos às vésperas de votar o PLC nº
238/2013, que vai resolver o problema da dívida pública, que é fundamental para o Rio de Janeiro, que é
fundamental para São Paulo, que é fundamental para
o Rio Grande do Sul, mas não é fundamental para o
Maranhão e muito menos para o Amazonas.
Portanto, são esses os desequilíbrios. Fica aqui
o nosso apelo, Sr. Presidente. Votamos, Srs. Senadores, nós Senadores do Amazonas, preferencialmente,
pelo que é possível, pela emenda do Senador Walter
Pinheiro, ...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ... mas se – apenas para concluir, Sr. Presidente.
(Fora do microfone.)
Mas, se a emenda do Senador Walter Pinheiro
não for possível, nós, do Amazonas, estaremos marchando com o Nordeste, marcharemos com a emenda Lobão. Vamos estar aqui cometendo algo que não
gostaríamos de fazer.

134

38096 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui um apelo, um
apelo ao Senador Paim, um apelo ao Senador Lobão.
Eu tenho respeito pelo Senador Paim, já expressado
inúmeras vezes nesta Casa; tenho respeito pelo Senador Lobão, também já expressado inúmeras vezes
nesta Casa. Eu apelo para que ambos possam retirar
as suas emendas – a emenda Lobão e a emenda Paim
–, para que possamos aprovar, por consenso, a emenda do possível, a emenda da conciliação, a emenda
do novo pacto que estamos construindo a partir do
Senado da República. Portanto, Sr. Presidente, ficam
aqui as nossas considerações.
Também quero aqui dizer que a emenda do Senador Randolfe é outra que nos divide da mesma forma. Eu gostaria de deixar aqui um apelo ao Senador
Randolfe para que possamos, dessa forma, fazer a
emenda do possível e fazer com que possamos dar um
passo adiante, dando mais uma vez a demonstração da
maturidade e do espírito público do Senado brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Edison Lobão, pela ordem,
concedo a palavra a V. Exª.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria deixar
registrado, Sr. Presidente, que, caso o Senador Paulo Paim retire a emenda dele, concordo em retirar a
minha. Depois da retirada da emenda dele, eu retiro
com prazer a minha emenda. Caso contrário... E a do
Senador Randolfe Rodrigues também. Nós três retirando as nossas emendas e colocando em votação, por
consenso, conforme o Líder Eduardo Braga sugeriu,
por consenso, a emenda mais equilibrada, a do Senador Walter Pinheiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, ouço V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É uma
artimanha política de uma inteligência formidável, Sr.
Presidente, mas não prosperará. Não vai prosperar,
Senador Eduardo Braga, essa articulação política de
fazer uma mais gravosa para ver se reduz na menos
gravosa, porque não é isso o que resolve.
Não vou aceitar que a conta que alguns não
querem pagar seja depositada na conta do meu Estado. Aqui é um debate federativo com interesses inconciliáveis. Um debate federativo, eu repito, Senador
Eduardo Braga, Líder do Governo no Senado, em que
deveria estar presente o Governo da República me-
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diando esse debate, a União mediando esse debate,
para evitar que nem o meu Estado perdesse nem o
vosso Estado perdesse. Eu não vou, em nome de uns
ganharem, sacrificar o meu Estado – e a conta ter de
ser paga pelo meu Estado e por outros Estados.
Não se justifica. Essa artimanha política de fazer
uma mais gravosa para a menos gravosa ser aprovada
não vai prosperar, Sr. Presidente.
Não retiro a nossa emenda. Não posso falar pelo
Senador Paulo Paim, mas a nossa posição é de não
retirar a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso que estou surpreendido,
eu não sabia que esta emenda havia sido apresentada. Eu me encontrava doente, como continuo. Estou
falando aqui, amparado por um amigo, para fazer um
apelo ao Senado da República.
Tirar do Rio Grande do Norte dinheiro para dar
a São Paulo – não é que eu seja contra São Paulo –
é uma profunda injustiça! Rio Grande do Norte já era
pobre; hoje, amanhã, depois, estamos fazendo um
esforço para que ele não fique mais pobre. A seca
terrível foi impiedosa.
Eu, então, queria – faço isso com muita emoção – apelar para os Senadores que não cometam
uma injustiça com o meu pequenininho Estado do Rio
Grande do Norte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lídice
da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, creio que o assunto está bastante
discutido, mas eu queria insistir em alguns argumentos.
Primeiro, quero parabenizar o Senador Walter
Pinheiro pelo seu criterioso trabalho ao longo desses
meses, a que todos nós assistimos.
O que Pinheiro fez, ao longo desse processo de
ouvir secretários, ouvir representantes de Estado e
ouvir a todos nós Senadores, foi buscar uma equação
racional que pudesse contemplar a todos, diferente do
que estamos sentindo que é a motivação das outras
emendas. As emendas vêm no sentido de fazer uma
certa manobra: eu aumento o meu Estado e aumento
mais um número de Estados que me deem número
suficiente para ganhar essa proposta.
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Creio que esse não pode ser o conceito de uma
emenda para atender uma questão de tamanha importância para a vida e a sobrevivência dos Estados
brasileiros. Estamos discutindo aqui a possibilidade, em
tese, de perdas futuras se algo não acontecer.
A proposta do Senador Pinheiro é equilibrada porque, em primeiro lugar, ninguém perde, durante muitos
e muitos anos tudo continua como está. Até 2017, as
mudanças que passam a acontecer são de 0,0001 a
menos. Isso não pode ser debatido com base numa
cifra de uma diferença tão mínima. Além do mais, a
essência do que está sendo discutido aqui é que estamos com a emenda do Rio Grande do Sul. E não
acredito, sinceramente, Senador Paim, Senador que
tem uma tradição política democrática, que o povo do
Rio Grande do Sul, que tem tradição e espírito público,
um povo que deu uma grande contribuição à História
do nosso País, possa concordar com uma emenda que
tire daqueles que têm menos, que só têm o FPE para
sobreviver, a possibilidade de continuar sobrevivendo.
A modificação prevista no projeto de Pinheiro começa acontecer em 2027. A partir daí se aplica a regra.
Se a receita do meu Estado cresce – e vou lutar para
que isso ocorra –, cai o FPE. É para isso mesmo que
existe o Fundo de Participação. O seu conceito é de
uma compensação para aqueles que podem menos.
Essa é que é a regra.
Quero que a Bahia não precise tanto do FPE.
Queremos que os Estados nordestinos passem a não
ter dependência do FPE, como hoje São Paulo não
tem; como hoje o Rio de Janeiro não tem. O que não
se pode pensar é que esses Estados, para os quais o
FPE não tem a menor importância na sua economia,
possam ter o seu percentual dobrado, triplicado, retirando dos Estados do Norte e do Nordeste brasileiros,
que sobrevivem do FPE, a condição de sobrevivência,
de crescimento e de estímulo às suas economias.
Nós temos orgulho suficiente para dizer que, com
todas as dificuldades e injustiças que o Nordeste e o
Norte têm vivido, a nossa região cresce hoje mais, tem
hoje um crescimento maior do que a média nacional.
Isso para nós é muito importante. Mas enquanto não
alcançamos a nossa maioridade, graças inclusive ao
apoio e à possibilidade do FPE que temos, enquanto
não alcançarmos a condição de maioridade, portanto,
de independência, precisaremos desse FPE, embora
lutemos muito para que em breve não dependamos
tanto dele.
Portanto, Sr. Presidente, eu não posso apoiar a
emenda do Senador Lobão – e compreendo a sua atitude de desespero ao fazer uma emenda dessa natureza
–, nem posso conceber a emenda do Senador Paim.
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Quero apelar para que possamos aqui, hoje, como
representantes de cada um dos Estados brasileiros,
dar realmente uma prova de que somos Senadores da
República do Brasil e constituir um consenso em torno
daquilo que é mais equilibrado. Se fosse simplesmente
para dizer quem perde ou quem ganha, a Bahia também perde um pouco. A Bahia também perde um pouco
nessa dimensão, e nem por isso estamos aqui numa
posição de modificar aquilo que foi por tanto tempo
estudado. Buscou-se uma equação que pudesse significar a racionalidade e o equilíbrio, para todos não
perderem muito, para justamente fazer com que o FPE
não nos leve a uma intervenção do Supremo Tribunal,
definindo a vida do Congresso Nacional.
A Presidente da República faz um esforço agora para diminuir o número de medidas provisórias
que envia a este Senado, à Câmara, ao Congresso
Nacional, em função da nossa luta para recuperar as
nossas prerrogativas. E nós, num gesto tresloucado
de não votar e não encontrar o consenso na noite de
hoje, voltamos a entregar as nossas responsabilidades
para que o Supremo defina amanhã.
Portanto, Sr. Presidente, eu apelo para que nós
possamos votar o projeto do Senador Walter Pinheiro, que equilibra as possibilidades de um FPE em que
ninguém perde, todos ganham.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ainda tem alguém para falar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. A Senadora Lídice da Mata era a
última oradora inscrita.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
ia falar, mas como ela foi a última, eu prefiro não falar,
prefiro que V. Exª possa colocar em votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a discussão e estamos propondo um acordo. É um entendimento, é
um esforço para que nós possamos, nesses poucos
minutos, construir uma convergência em torno das diferentes propostas.
O Senador Paulo Paim, evidentemente, está disposto, está querendo colaborar. Mas, como representante do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem um
limite óbvio.
Eu concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, que é o Relator da matéria.
Senador Walter, com a palavra V. Exª.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sr. Presidente, pela ordem, enquanto sobe à tribuna
o Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu ouvi e prestei
atenção, conheço a matéria profundamente. Dizer que
vai ter um acordo aqui firmado é muito difícil, diante
das emendas apresentadas pelo Senador Paulo Paim,
pelo Senador Edison Lobão e pelo Senador Randolfe.
Eu vejo muita dificuldade em fazermos um acordo. Só
seria possível um acordo, Senador Sarney, e V. Exª foi
muito pragmático na sua fala aqui, se o Governo Federal abrisse mão de uma parte da sua receita.
O que está ocorrendo é que, lamentavelmente,
os Estados e os Municípios brasileiros estão totalmente empobrecidos.
Por incrível que pareça, 80% dos Municípios deste
País estão literalmente falidos. Poucos ou quase nenhum conseguem investir parte da sua arrecadação.
Entretanto, falo isso com conhecimento de causa.
Fui Prefeito três vezes, fui Governador, e atualmente
sou Senador da República. O Governo Federal teria que
abrir mão de uma parte da sua receita. Hoje ela está
concentrada em torno de 62% de todo tributo nacional.
Particularmente, aqui, é óbvio e evidente que todos nós gostaríamos de ser aquinhoados, de receber,
pelo menos, parte dessa nova discussão do repasse
do FPE. É claro e natural que o Mato Grosso quer ser
beneficiado; o Nordeste, através do Maranhão; outro
Estado, o Rio Grande do Sul. Mas eu não vejo possibilidade alguma de chegarmos a um acordo.
A emenda do Senador Paulo Paim, particularmente para o meu Estado, para a minha região, é uma das
melhores, sem sombra de dúvida. É óbvio e evidente!
Eu conversava com a Senadora Lúcia Vânia, que dizia
que ia sentir até remorso, porque o Nordeste poderia
perder alguma coisa. É claro que ninguém quer que o
Nordeste perca, mas o justo, Senador Walter Pinheiro,
nosso Líder aqui do Governo, nesta Casa, Eduardo
Braga, V. Exª tem esta missão nobre: de discutir com o
Palácio do Planalto que abrisse mão de um pouco da
arrecadação. Até quando nós poderemos ver o Palácio
do Planalto, hoje, abrindo mão da sua receita? A bem
da verdade, hoje, os coitados dos Municípios deste Brasil – onde residem os problemas –, cada dia que passa,
estão mais empobrecidos; dependem alguns do FPM.
Caso contrário, não têm suporte financeiro nem para
sua folha de pagamento, muito menos fazer o custeio
em alguns investimentos que seriam necessários.
Portanto, Senador Renan, com a minha experiência e, sobretudo, entendendo perfeitamente, aqui,
as razões de todos os Srs. Senadores que lutam pelas suas regiões, pelos seus Estados, só há uma sa-
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ída: é o Governo Federal abrir mão da sua receita. E
não é muito, não; é pouco diante deste amplo debate,
sobretudo do resgate que nós queremos fazer, aqui,
Presidente do PMDB, Valdir Raupp, do próprio Congresso Nacional. Caso contrário, se não votarmos,
como poderá votar uma emenda, irá para a Câmara,
e a Câmara vai fazer outra emenda...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Senador!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Pois não, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Com medo de que, na última hora, aparecesse uma
proposta que nem essa, porque não há ninguém do
Governo Federal por aqui; num raio de 10km, V. Exª
não encontra ninguém do Governo Federal, com medo
dessa proposta sua.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
não entendi. V. Exª não encontra ninguém do Governo Federal?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Mas
eu imagino. Eu não teria mais nenhuma dificuldade. Até
o próprio Senador Renan, aqui, sensível, naturalmente,
a este debate, sobretudo a esse projeto, poderia levantar, ou seja, suspender a sessão, por um prazo de
24 horas, dando tempo suficiente para as Lideranças
partidárias da Base aliada do Governo, sobretudo o
Líder do Governo, buscarem fazer com que o Governo
Federal abrisse mão da sua arrecadação. Caso contrário, aqui não resta outra alternativa. E nós teremos
de fazer o quê? Escolher o pior. E o pior para Mato
Grosso, que eu defendo aqui, o menos pior, seria a
emenda do próprio Senador Walter Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção de V. Exª.
Declaramos encerrada a discussão.
Há, sobre a mesa, emendas que serão lidas.
São lidas as seguintes:
Emenda nº 01, do Senador Paulo Paim. Substitutiva.
Emenda nº 02, do Senador Randolfe Rodrigues. Também substitutiva.
Emenda nº 03, do Senador Lobão, substituída – portanto, retirada – pela Emenda nº
04, do Senador Edison Lobão Filho. Também
substitutiva.
Portanto, todas as emendas são substitutivas.
São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é possível, conforme alguns Senadores – o Senador
José Sarney, entre outros – previram que o resultado
da votação seja de menos de 41 votos para a proposta
vencedora, mas que isso não significará um resultado
de decisão válida para o Senado, já que é projeto de
lei complementar.
Avalio, Sr. Presidente, que será importante, quem
sabe até antes da votação, pensar-se, e aí a responsabilidade será de V. Exª como Presidente, o que iremos fazer.
Uma possível ideia para todos os Senadores que
estão considerando tudo que foi falado e aconteceu
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seria que pudéssemos realizar um diálogo de entendimento não apenas sobre o FPE, mas também sobre
o ICMS e, eventualmente, outros temas relacionados
às dívidas dos diversos Estados.
Eu só gostaria de colocar isso.
Uma vez que o Senador Pedro Simon aventou
que o Presidente Lula estaria reunido com a Presidenta Dilma em um hotel com diversas características, eu
gostaria de informar ao Senador Pedro Simon e a todos que a reunião da Presidenta Dilma Rousseff com
o ex-Presidente Lula e o Prefeito Fernando Haddad se
deu na Base Aérea de Congonhas, até para facilitar a
locomoção e a viagem da Presidenta Dilma.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Walter Pinheiro, para emitir parecer sobre as emendas.
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.

164

38126 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 541, DE 2013 – PLEN
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foram apresentadas, na realidade, três emendas, sendo que a Emenda de nº 4, na realidade, foi
apresentada em substituição à Emenda nº 3.
A Mesa pode me confirmar se é essa alteração,
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente isso, Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ...
pelo que eu pude entender.
Sr. Presidente, as emendas têm, obviamente, o
objeto em relação à matéria que foi por nós aqui relatado. Mas quero insistir em uma das questões, para não
ficar somente em um aspecto da posição do mérito do
projeto em relação às emendas, como se nós tivéssemos só uma vinculação ao texto principal.
O que norteou a construção dessa regra não foi,
Sr. Presidente, Renan Calheiros, o resultado final, Senador Casildo. Mas o que presidiu a montagem dessa
tabela foi exatamente buscar também seguir o dispositivo que determina que nós não podemos reduzir o
FPE da sua variação, que é a história do FPE – 85%
da distribuição do fundo tem que ser para o Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
Portanto, é por isso que as variações que são
solicitadas encontram dificuldades, do ponto de vista
da absorção, e, nesse sentido, a gente quebra essa
regra básica. E é por isso que eu volto a insistir – eu
conversava ali agora com o Senador Paulo Paim, com o
Senador Pedro Simon –, a alteração, Senador Casildo,
que fiz, elevando para 7,2, foi exatamente atendendo
a um pleito desses Estados.
Pode ver, inclusive, que, na proposta, Senador
Eduardo Braga, a alteração que se processa quando
nós elevamos o quantitativo, caro Senador Taques,
para 72% no que diz respeito à renda domiciliar, é esse
quantitativo que eleva, por exemplo, uma base do Rio
Grande do Sul da própria tabela que todo mundo divulga de 1,6 para 1,9, portanto num acréscimo disso.
Quero insistir num ponto em que, de forma muito
correta, a gente vem tocando desde o início e que o
Senador Dornelles reafirmou quando da sua fala: não
há nenhum tipo de perda, até porque nós conservamos
a base, tomamos como referência a manutenção desse percentual. Portanto, o processamento para aplicação dessas novas regras dar-se-á após o período de
fixação dessa base e, mesmo nela, Senador Cássio, a
incidência que deve se processar em 2017 é de 0,73,
e não é 0,73, Senador Anibal, de incidência a menos

JUNHO
DE 2013
Junho de 2013

ou a mais; é do percentual distribuído para cada Estado. Em 0,73, aplicar-se-á, Senador Renan Calheiros, a
nova regra. Portanto, em mais de 99%, Senador Casildo, a base de arrecadação dos Estados será mantida,
Senado Pimentel. É esse o argumento que o Senador
Dornelles aqui, do alto da sua autoridade, afirmou, do
ponto de vista da manutenção.
Então, Sr. Presidente, eu li as emendas, que, inclusive, têm esse conflitante, elas buscam alterar essa
regra. Portanto, quebram a regra dos 85% da distribuição e colidem, efetivamente, com a distribuição dos
recursos nessa orientação.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui dizer que
voto contrariamente às emendas ora apresentadas e
pela manutenção do texto, porque também já havia feito
não só a apresentação, mas também a defesa do texto.
Por último, Senador Renan, respondendo a uma
ponderação feita pelo Senador Paulo Paim, quero, mais
uma vez, aqui invocar, principalmente, os constitucionalistas desta Casa. O Senador Paim pede a inclusão
de um dos trechos que tiramos desse relatório, meu
caro Senador Vital do Rêgo, que trata da questão da
questão de outras receitas. Na medida em que eu vinculo isso, e o objeto desse desejo, Senador Pimentel,
chama-se royalty de petróleo.
Quem aqui não quer, Senador Dornelles, ter a
oportunidade de receber os royalties do petróleo, mas
nós não queremos fazer isso adotando medidas inconstitucionais. Nós já perdemos uma vez, e, portanto,
além de não ser este o local, o remédio apresentado
para essas outras receitas trama contra a Constituição, colide com o nosso dispositivo constitucional. Nós
teríamos que alterar a Constituição para esse projeto
poder, num passo adiante, abrigar essa proposta de
as outras receitas não serem submetidas ao critério
de distribuição adotado pelo FPE.
Por isso, Senador Renan, não é possível aceitar essa proposta. Eu gostaria de aceitar, mas seria
aceitar para colocar algo que vai nos criar embaraço
constitucional adiante.
Portanto, voto pela rejeição das emendas e pela
manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Walter Pinheiro
é contrário a todas as emendas.
Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu assinei a emenda do Senador Paulo Paim;
seria a melhor para o meu Estado. A pior é a emenda
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do Senador Edison Lobão Filho. Intermediário é o relatório do Senador Walter Pinheiro, e o mais coerente.
Eu vejo que, se for para fazer um acordo, e se
só vai mudar esse índice a partir de 2017, nós temos
muito tempo para aumentar a receita de ICMS, para
discutir os royalties do petróleo, da mineração e de tantos outros projetos, da dívida dos Estados. Há tempo
para se trabalhar até 2017.
Então, eu faria um apelo, a exemplo do Presidente José Sarney e de outros, para que a gente pudesse
ficar com o relatório do Senador Walter Pinheiro, que,
em meu entendimento, é o mais coerente, é o que se
aproxima mais da realidade dos cálculos do FPE.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim e, em seguida,
Mário Couto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu sou
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estivemos
conversando. Como a nossa emenda trabalha com 80
e a do Senador Randolfe Rodrigues trabalha com 75,
consequentemente, assim mesmo o Rio Grande do Sul
perde, nós entendemos que é possível que eu retire a
minha emenda e a gente apoie a emenda do Senador
Randolfe Rodrigues, em nome de um grande acordo
que viabilize. A não ser, naturalmente, claro, porque
também conversei com o Senador Walter Pinheiro, há
dois pontos em que poderíamos construir um acordo,
na própria redação Walter Pinheiro, que seria que esse
percentual ajustado não serviria para os repasses futuros e se ele chegaria aos 73%. Ele está estudando
essa possibilidade.
Não havendo acordo na emenda de Walter Pinheiro, retiro a emenda do Rio Grande do Sul, e apoiamos
a emenda do Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente... Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou conceder a palavra ao Senador
Mário Couto. Em seguida, ouvirei também, pela ordem, rapidamente, o Senador Randolfe e o Senador
Waldemir Moka.
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Mas, antes, quero colocar em votação o requerimento de retirada do Senador Paulo Paim.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 645, DE 2013
Retirada de emenda.
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 1, de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei do Senado nº
240, de 2013.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, evitei
ir à tribuna, porque com vários Senadores, por quem
tenho consideração, carinho, de outros Estados, não
quis conflitar.
Mas, Presidente, o Senador Walter Pinheiro cansou de dizer na tribuna, de mostrar que a colocação,
a elaboração do trabalho dele não prejudica nenhum
Estado. Ele mostrou isso, provou. Não tenho nenhuma dúvida, Presidente, de que o trabalho de Walter
Pinheiro foi estudado, programado. Não estou dizendo
que os outros não foram, mas evitei ir à tribuna para
não conflitar.
Perguntaria a V. Exª: as emendas podem ser votadas em bloco? Se podem, eu o solicito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Poderão ser votadas em bloco, mas,
havendo requerimentos de destaque, como é o caso,
vamos ter de votar os requerimentos de destaque primeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Primeiro, mas elas poderão ser votadas em bloco?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Poderão ser votadas em bloco.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, fica a solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, são duas

166

38128 Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

providências. A primeira, que solicito à Mesa, para
melhor esclarecimento do Plenário, é sobre se a Mesa
poderia providenciar, o quanto antes, a cópia da tabela comparativa da nossa proposta com a proposta do
Senador Walter Pinheiro. Nós já a temos pronta; é só
para ser providenciada, distribuída para os Senadores
que assim solicitam.
A segunda, Sr. Presidente, é que já temos, agora, apenas duas emendas, com a retirada da emenda
do Senador Paulo Paim. Então me parece não haver
maior prejuízo nós colocarmos logo em apreciação. Não
é uma situação tal qual o status quo anterior da votação desse mesmo projeto, quando tínhamos, naquela
oportunidade, 18 emendas, e tivemos que acorrer para
uma ou para duas. A sugestão é que nós votemos as
duas emendas existentes aí, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou insistir numa tese que acho que é pré-requisito. Eu quero
ajudar no entendimento do projeto do Senador Walter
Pinheiro, mas é um projeto que a Câmara rejeitou. A
minha preocupação é que nós, no apagar das luzes,
vamos insistir numa proposta que vai chegar à Câmara e a correlação, na Câmara – insisto –, é diferente.
Aqui, no Senado, isso é viável, porque nós somos três
Senadores por Estado. Na Câmara, isso não acontece.
Eu quero entender esse encaminhamento, mas não
me parece que a Câmara vai mudar de posição uma
semana depois de ter rejeitado um projeto, que me
parece ser exatamente o mesmo, com pouquíssimas
modificações.
Mas, se for para um entendimento, nós aqui do
Mato Grosso do Sul, eu e o Senador Ruben Figueiró,
não vamos criar nenhum tipo de problema. Podemos
apoiar a emenda do Senador Randolfe Rodrigues ou
a do Senador Walter Pinheiro, desde que o Senador
Walter Pinheiro faça alguma concessão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Edison Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para registrar
que a emenda do Senador Walter Rodrigues é tão
ruim quanto a emenda do Senador Paulo Paim. Ela
não resolve, em absoluto, os problemas do Nordeste e
do Norte do País. E muito me admira o Senador Randolfe Rodrigues, sendo quase do Norte, sendo quase
do Nordeste do País, se associar aos Estados do Sul,
retirando verba do Nordeste do País.
Então, eu quero registrar o meu desgosto com a
emenda do Senador Randolfe Rodrigues, que ele chama de gravosa. Mas gravosa é a emenda de V. Exª. A
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minha não é gravosa. Realmente, gravosa ao Nordeste
é a emenda de V. Exª. Então, só para registrar que a
emenda do Senador Randolfe é tão ruim quanto a do
Senador Paulo Paim.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – E a de V. Exª é terrível para o Amapá, Estado
que acolhe tantos maranhenses.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Absolutamente.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Que é terrível para o Amapá. Retira recursos
do Amapá.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr.
Presidente.
O SR.LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Fora
do microfone.) – Não é a minha emenda (Inaudível.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Não, não estou dizendo a sua emenda. O projeto
que V. Exª está propondo é ruim para o Estado que
acolhe tantos maranhenses.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, nós já concedemos
a palavra a V. Exª, e tinha me pedido a palavra aqui o
Senador José Pimentel.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Sr.
Presidente, pela ordem, pela ordem. Um segundo. O
Senador Randolfe Rodrigues está equivocado. A minha
emenda pega do Amapá e aumenta a participação do
Amapá. Ele não leu a minha emenda. Ele deveria ler
antes de redarguir a emenda.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – V. Exª está querendo um acordo e um projeto
que retira do Amapá. Se V. Exª quiser, eu acordo com
a emenda de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eu acordo com o de V. Exª, não com o que V.
Exª quer votar, mas com o que V. Exª está propondo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, o Senador Eduardo Braga tem uma tabela que projeta os resultados e
critérios para a distribuição do excedente. Ele poderia
mostrar, exatamente, essa tabela a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa tabela
– só respondendo à pergunta de V. Exª – foi distribuída
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a todos os Senadores pelo Senador Walter Pinheiro,
quando distribuiu o seu parecer em Plenário. Mas apenas para lembrar que o parecer, ainda há pouco, do
Senador Walter Pinheiro sobre as emendas apresentadas não foi apenas contrário, foi também pela sua
inconstitucionalidade, tendo em vista que os limites de
15% para as Regiões Sul e Sudeste acabam sendo
ultrapassados pelas emendas, tanto retirada pelo Senador Paulo Paim quanto apresentada pelo Senador
Randolfe, que alcança 16,88. Portanto, um critério que
é fundamental, constitucional, não está sendo cumprido. Por isso o parecer do Senador Walter Pinheiro
não é apenas contrário às emendas, Sr. Presidente, é
também pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu percebo
que, nesta matéria está sendo apreciada, cada Senador está preocupado com a situação do seu Estado.
Aí eu quero chamar a atenção que o Fundo de Participação foi criado em 1966 – e aqui estão presentes
o Senador José Sarney e o Senador Nilo Coelho, que,
à época, o ofereceram ao Presidente a solução para
os Estados mais pobres da Federação. Hoje, o que
vemos é uma inversão dessa lógica: os Estados mais
pobres, que estão no Norte e Nordeste, estão sendo
penalizados. Eu vejo cada emenda apresentada aqui
criando dificuldades adicionais aos nossos Estados,
empobrecendo cada vez mais os nossos Estados. A
emenda do Senado Randolfe é impiedosa com o Rio
Grande do Norte. A emenda do Senador Paulo Paim
é impiedosa com o Rio Grande do Norte e com os
Estados do Nordeste. A emenda que está exatamente
obedecendo à concepção de 1966, quando foi criado
o Fundo de Participação dos Estados, é a emenda do
Senador Lobão. A emenda do Senador Lobão preserva
a preocupação de fortalecer os Estados mais pobres
da Federação.
Portanto, eu quero aqui externar o meu voto em
favor da emenda do Senador Lobão.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª é testemunha porque, à época, era o nosso
Líder na Bancada do PMDB, hoje muito bem liderada
pelo Senador Eunício Oliveira. Nenhum outro Estado,
como o Estado do Espírito Santo e o Estado do Rio de
Janeiro, teve de lutar o bom combate aqui nesta Casa
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em razão de seus interesses, em razão dos temas federativos que nós tratamos ao longo dos últimos anos.
Nos últimos anos o nosso Estado, o Estado do
Espírito Santo, viu de forma crescente, a sua produção de petróleo e gás ser aumentada. No debate que
nós fizemos aqui, Sr. Presidente, os nossos Estados, o
Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo, não contaram efetivamente com a solidariedade
federativa do conjunto dos Estados, ao arrepio do art.
20 da Constituição Federal, que define royalty como
compensação pelos impactos ambientais que gera nos
territórios produtores.
Ainda assim, Sr. Presidente, este é um momento
em que a nossa responsabilidade precisa falar mais
alto e não podemos continuar nesse conflito fratricida
vendo os Estados irem para esse conflito do estica para
lá. A proposta que me parece a mais razoável, a que
mais converge, a que mais procurou reunir o espírito
do todo é, seguramente, a proposta do Senador Walter
Pinheiro. Ainda assim, Sr. Presidente, por tudo o que
nós vivemos aqui, nós capixabas – e falo aqui em meu
nome, em nome do Senador Magno Malta e em nome
da Senadora Ana Rita – vamos votar com a proposta
do Senador Walter Pinheiro, por ser a proposta mais
equilibrada, mais razoável. Nós precisamos dar uma
demonstração ao País de que não podemos abdicar
de nossas prerrogativas políticas.
Ao não decidir por essa votação, nós estamos
delegando essa tarefa e essa responsabilidade para o
Supremo Tribunal Federal, e nós precisamos exercer,
no limite das nossas prerrogativas, aquilo que a população delegou. Portanto, me parece que a Casa está
madura, Sr. Presidente. Vamos ao voto. Vamos votar a
proposta mais razoável, a proposta que procurou equilibrar os entendimentos entre as regiões brasileiras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar. O Senador Ricardo
Ferraço tem absoluta razão. Esta matéria é uma matéria muito complexa, conflita interesses legítimos. Então, nós vamos ter que deliberar. O Senado não pode,
amanhã, pagar o preço de não ter colaborado com a
construção de um critério.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exa, pela ordem.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A melhor, a que
nos atende, Excelência, ao nosso querido Estado pobre do Tocantins, onde 60% da nossa receita advém
do FPE, é a proposta do Senador Lobão. É a que nos
atende, com a qual nós perdemos menos. Vamos co-
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locar, então, todas essas emendas, a do Lobão e a do
Senador Randolfe, em votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se à votação, em turno único.
Eu peço ao Senador Flexa Ribeiro, 1o Secretário do
Senado Federal, que leia requerimentos que estão
sobre a mesa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
REQUERIMENTO No 646, DE 2013
Destaque de emenda para votação em separado. Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque para votação em
separado da emenda no 4 ao Projeto de Lei do
Senado no 240, de 2013. Senador Lobão Filho.
REQUERIMENTO No 647, DE 2013
Destaque de disposição para votação em separado. Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda no 2 ao PLS no 240, de 2013.
Sala das sessões, Senador Randolfe Rodrigues.
São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 646, DE 2013
Destaque de emenda para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda nº 4 ao Projeto de Lei do Senado nº
240, de 2013.
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 647, DE 2013
Destaque de disposição para votação em
separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei do Senado nº
240, de 2013.
Sala das Sessões,
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O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Eu retiro o pedido de destaque da minha emenda, dando prioridade à votação da emenda do Senador
Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está retirado o Requerimento nº 646,
de 2013, do Senador Edison Lobão.
Nós vamos submeter à votação o Requerimento
nº 647, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, que
requer votação em separado da Emenda nº 2. Eu vou
colocar em votação.
Em votação, o requerimento do Senador Randolfe Rodrigues.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª precisa indicar apoiamento.
Apoiamento dos Senadores Sérgio Souza, Alvaro Dias, Jarbas Vasconcelos e outros Srs. Senadores.
Passa-se à votação nominal do Requerimento nº
647, do Senador Randolfe Rodrigues.
(Procede-se à votação.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Para aprovar o destaque e votar “sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, com todo o respeito ao Senador Randolfe Rodrigues, que tem a nossa admiração, o voto
do PCdoB é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos votando, por enquanto, o
requerimento para destacar a emenda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Contrário ao requerimento, Sr. Presidente, e também
o Bloco de apoio ao Governo vota contrário.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Relator.) – Sr. Presidente, o meu encaminhamento é
contrário ao requerimento; como eu afirmei da tribuna, inclusive, pela inconstitucionalidade que a própria
emenda, obviamente objeto posterior, carrega, na medida em que o requerimento pede para apreciar uma
emenda que quebra a regra de 85% de distribuição
das verbas do FPE.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do relator é contrário ao requerimento que destaca a Emenda nº 2.
Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª que eu vou
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votar favoravelmente à emenda do Senador Walter
Pinheiro, mas vou votar favoravelmente também agora ao destaque, porque eu acho que é um direito que
tem que ser discutido.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Apenas para encaminhar e deixar claro que o encaminhamento é “não” ao requerimento de destaque,
Sr. Presidente. Portanto, a nossa base vota “não” ao
requerimento de destaque.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
minoria também vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A minoria vota também “não”.
Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu não sou base e também voto “não”, Eduardo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, eu voto também “não”, e vou votar favoravelmente ao relatório do Senador Walter Pinheiro, por
tudo que já foi discutido aqui, por tudo que já foi falado, e uma vez que, até 2016, não vai alterar em nada,
continuará a mesma coisa. Depois, eventualmente,
pode-se mudar aqui através de outro projeto. Enfim,
voto com o Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – O Senador Eduardo Lopes recomenda o voto
“não”.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – Sr. Presidente, o Estado de Goiás, representado pelo Senador
Cyro, pelo Senador Wilder e eu, vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – O Estado de Goiás também vota “não”.
Eu peço aos Srs. Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao
plenário. Se houver a aprovação de alguma emenda,
nós vamos ter outra votação nominal.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Sr. Presidente, os três Senadores pelo Ceará votam “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – O Ceará também votará “não”.
Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– O Tocantins também vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Tocantins também vota “não”.
A Bahia também vota “não”.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, os três...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – o
Pará vota “não”, Presidente.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Rio
Grande do Norte vota “não”, Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Os
três Senadores por Mato Grosso votam “sim”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Amazonas vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Paraíba, unida, vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Amazonas vota “não”.
Senador Armando Monteiro...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Pernambuco vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Pernambuco vota “não”.
Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – O PP
vota “sim”, porque votou por Rondônia, votou pela
Amazônia, e nós temos de continuar sobrevivendo
com o pouco recurso que temos e não vamos entrar
nessa fria que está aí.
Portanto, voto com o Randolfe, voto “sim”.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Rondônia vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA ((Bloco/PMDB – MS)
– Mato Grosso do Sul vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª e, em
seguida, vou declarar encerrada a votação e proclamar o resultado.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
Sr. Presidente, diante dessa balbúrdia, votei erradamente e quero fazer minha correção. Eu voto “sim”, porque
eu achei que fosse o requerimento do Senador Paim.
À emenda do Randolfe, eu voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, só para dizer que o Rio Grande do Sul vota
“sim”, acompanhando o Senador Randolfe.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, o Paraná vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Consulto os Srs. Senadores se posso encerrar a votação...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – O
Acre vota “sim”, vota com o Senador Randolfe.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 19 Srs. Senadores; NÃO, 39.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, rejeitado o requerimento do Senador Randolfe Rodrigues, que pedia destaque para
a votação da Emenda nº 2.
De todo jeito, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
nós vamos ter duas votações. A primeira é a votação do
projeto. Nós vamos votar primeiro o projeto. E a segunda é porque precisamos votar, em globo, as emendas.
Portanto, nós vamos ter ainda duas votações.
Passa-se, portanto, à votação do projeto, ressalvadas as emendas.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, o PCdoB vota “sim”, e o bloco encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PCdoB vota “sim”.
Senador Eunício, como vota o PMDB?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, nós votamos “sim” no texto principal.
Portanto, eu faço, mais uma vez, apelo aos nossos
pares, para que possamos aprovar essa matéria e
efetivamente tentar construir esse caminho alternativo
em relação ao FPE.
Portanto, o nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Walter Pinheiro recomenda
o voto “sim”.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
minoria vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A minoria vota “sim”.
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, eu vou votar “sim”, porque só sobrou isso
para votar. Mas eu entendo também que as propostas
que foram feitas aqui no dia de hoje tinham fundamento
para serem discutidas. Mas disse, na reunião de sexta-feira com V. Exª, quando recebemos a notícia de que
a Câmara não tinha aprovado o projeto, que qualquer
tentativa de mudança aqui de percentuais não passaria
na Casa, porque foi um projeto, uma matéria amplamente discutida. E os índices que estão aí colocados
pelo nosso Líder Pinheiro já são índices que são absorvidos em cada um dos Estados.
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O Estado de Mato Grosso, por exemplo, perde
em relação ao que tinha, mas é uma coisa que já foi
discutida anteriormente.
Então, nós vamos acompanhar agora o projeto
principal, até porque, como eu disse, não temos saída.
Mas acredito que a Câmara não aprovará esse projeto, como não aprovou o primeiro, e nós vamos voltar
à estaca zero na semana que vem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, apenas para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Apenas quero encaminhar o meu voto “sim”, registrando a importância da presteza com que o Senado
está votando esta matéria, novamente, para que nós
tenhamos a condição de entregar à Câmara um projeto
que é urgente e imprescindível para os Estados brasileiros, principalmente para os Estados que dependem
do FPE, como é o meu Estado de Roraima.
Portanto o voto é “sim”, e parabenizo o Senado
por essa posição, conduzido por V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente Renan, Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
O PSD encaminha o voto “sim”.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – O Partido Progressista vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido Progressista vota “sim”.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– O PSD encaminha o voto “sim”, Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSD encaminha o voto “sim”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – O
DEM encaminha o “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O DEM encaminha o voto “sim”.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, votamos “sim”, porque Mato Grosso per-

JUNHO DE 2013
Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de menos, por isso nós, os três Senadores do nosso
Estado, conversamos e votamos “sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O PSB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSB vota “sim”.
Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, até há pouco, as opiniões
se dividiam, agora, nós precisamos aprovar o texto do
Senador Walter Pinheiro.
É um esforço que nós fazemos, abrindo mão uns
e outros de suas posições, para que o Senado possa
dizer-se presente nessa hora em que precisamos votar
uma nova lei para o Fundo de Participação dos Estados.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. Presidente, depois de feitos todos os encaminhamentos
pelos partidos, respectivos líderes, enquanto se processa, enquanto se dá este momento, quero registrar
essas manifestações que estão acontecendo no Brasil
e dizer que, de uma maneira pacífica, elas são bem-vindas, as manifestações do povo. Não há o foco de
um assunto só. A não ser o foco da redução da tarifa
da passagem de ônibus e de metrô, as pessoas estão
reivindicando em todas as áreas, em todos os sentidos,
e uma grande reivindicação de segurança pública neste País, que é o grande debate advindo das drogas, a
violência que está avassaladora no País.
No meu Estado, ontem, milhares foram às ruas
com cartazes, pedindo segurança pública, porque é o
segundo Estado mais violento do País, só perde para
o de V. Exª; pedindo segurança pública e os cartazes
falando de redução da maioridade penal.
E hoje pela manhã, Senador Flexa Ribeiro, aliás,
ontem, a CNT colocou na rua a pesquisa que encomendou, e a pesquisa diz que 92% da população do
País querem redução da maioridade penal. Mas a sociedade não quer ser enganada com essa história de
18 para 16, porque 16 e 18 é a mesma coisa, 17 e 16
é a mesma coisa, 15 e 16 é a mesma coisa. É tentar
contar uma mentira como se fosse verdade.
Eu já encerro, Sr. Presidente.
Porque a minha proposta é a seguinte: qualquer
cidadão que cometer crime com natureza hedionda
– porque você tem um elenco de crimes não hediondos –, crime hediondo: estupro; sequestro seguido
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de morte; sequestro relâmpago; latrocínio, perca-se a
menoridade; seja colocado na maioridade para pagar
as penas da lei.
E aí eu tenho a saída para tudo isso, Sr. Presidente. O povo foi às ruas. Qualquer manifestação pacífica
tem o respeito deste Parlamento e meu de uma forma
pessoal. Nós não aprovamos vandalismo; vandalismo,
não! Sabemos que há muitos manifestantes nas ruas,
mas os vândalos estão manifestados, é diferente, para
fazer quebra-quebra. E aí é preciso cumprir a lei. Mas,
respeitar essa movimentação pacífica, buscando os interesses coletivos, é uma coisa muito boa para o País.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pela ordem, Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB –GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim; em seguida o
Senador José Agripino; o Senador Waldemir Moka;
Senador Cyro Miranda e Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, nós retiramos a nossa emenda, num gesto
de buscar o acordo. Não foi possível. Esperamos um
acordo ainda na Câmara dos Deputados. Mantendo
a coerência do primeiro momento, o Rio Grande do
Sul vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, eu acho que teremos mais uma votação
nominal, se muito, e, em seguida, eu quero manifestar
a posição do meu partido: é de que nós aproveitemos o
quórum e votemos o Ato Médico, por consenso. E, desde já, quero manifestar a minha posição (...) (Palmas.)
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – (...)
e a posição do meu Partido pelo voto “sim” ao projeto
do Ato Médico.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso, como pede V. Exª.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Sr. Presidente, nós vamos votar “sim”, entendendo que
é a alternativa. E também o esforço do Senador Walter
Pinheiro, que eu quero reconhecer aqui, o esforço no
sentido de viabilizar, torcendo, Sr. Presidente, porque
vou, com os companheiros que tenho na Câmara –
ainda temos muitos companheiros –, ver se é possível que este projeto que nós vamos aprovar hoje aqui
possa passar na Câmara. Pessoalmente, não acredito.
E para finalizar, Sr. Presidente, nós, no início da
sessão, fizemos um apelo a V. Exª; conversei com vários Líderes para que a gente pudesse, ainda nesta
sessão, votar o Ato Médico, que é um projeto que está
aqui no Senado (...) (Palmas.)
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
(…) e que tem hoje um consenso nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB –GO) –
Sr. Presidente, a Bancada de Goiás vota “sim”, agradecendo o esforço e a oportunidade que o Senador
Walter Pinheiro nos proporciona de voltar este projeto
à Câmara.
Também pedimos o empenho de todo o Estado
brasileiro, a votação do Ato Médico, pois a primeira
profissão, a mais antiga, ainda não está regularizada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que considero mais importante, em que
pesem as posições que estiveram aqui conflitando, e
não poderia ser diferente, é uma questão federativa,
de Estados versus Estados, e esta é a Casa da Federação, em que pese, como eu já disse, poderia ter tido
uma mediação maior por parte da União neste debate,
mas, apesar das posições diferentes, quero saudar,
parabenizar e cumprimentar o Senador Walter Pinheiro
por todo o esforço feito, pela construção feita por ele
para tentar o consenso. É o dilema do cobertor curto,
que não dá para cobrir todos os cantos, não dá para
agradar a todos. Talvez fosse resolvido se tivesse outras
fontes para atender a eventuais perdas dos Estados.

JUNHO
DE 2013
Junho de 2013

Dessa forma, Sr. Presidente, quero destacar o
nosso voto, em homenagem ao esforço feito e, em especial para ser dito ao Supremo Tribunal Federal que,
neste Congresso bicameral, uma das Casas, o Senado
da República, por duas vezes consecutivas, cumpriu
o seu papel. Em que pese este ser o local do debate,
da diversidade e do enfrentamento, é importante que
cumpramos a nossa responsabilidade, o nosso papel.
Em homenagem a esse esforço em relação ao texto
final do projeto, já que a nossa emenda foi prejudicada, foi derrotada, o voto será favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente, quero também parabenizar o esforço
do Senador Walter Pinheiro e dizer que devemos, a
partir de agora, trabalhar com a nossa Bancada, cada
Estado trabalhar com a sua bancada na Câmara, para
que lá seja aprovado e para que não haja esse vazio.
Nós sabemos que o assunto é federativo, a correlação
na Câmara é diferente do Senado, aqui temos a igualdade, três representantes por Estado. É um assunto
muito difícil na Câmara, mas eu convoco, vou fazer
isso em relação aos Deputados do Rio de Janeiro,
para que a gente possa aprovar, para que não se crie
esse vazio e possam os Estados correr o risco até de
ficar sem o FPE e também a questão de o Supremo
legislar nesse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Antes de mais nada, eu queria também cumprimentar o Senador Walter Pinheiro pela paciência,
espírito público, habilidade, isenção com que discutiu
essa matéria, como conduziu a discussão dessa matéria em todos os momentos. O Senado, realmente,
não poderia deixar de deliberar hoje. E nós vamos,
simplificando o processo, fazer exatamente o que nós
fizemos na apreciação anterior da matéria. Nós vamos
declarar o resultado e declarar também prejudicadas
as emendas, tendo em vista o texto aprovado ser excludente das outras emendas. Isso, sem dúvida, vai
simplificar um pouco esse processo. Aí nós teremos
que votar apenas a redação final. Acho que esse é o
melhor encaminhamento.
Assim, vamos poder realizar a votação do Ato
Médico, regulamentando definitivamente a profissão
de médicos em todo o Brasil.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 54; NÃO, 9 votos.
Nenhuma abstenção.
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Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2013, em turno único.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
encerramos a discussão da redação final e colocamos
a redação final em votação.
Votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, com a palavra
V. Exª.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, é só uma questão de encaminhamento.
A matéria do Ato Médico, como já se posicionaram
os Líderes e diversos oradores, ganhou a consensualidade da Casa. Eu gostaria de encaminhar a V. Exª
que pudesse, dentro do possível, acionar o processo
de acolhimento, de discussão e de votação para que
possamos, dentro do adiantado da hora, avançar na
decisão desta matéria, Sr. Presidente, que já tem 11
anos na Casa. É o apelo que faço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa matéria – o Senador Vital do Rêgo
está colocando uma coisa indiscutível – foi bastante
discutida nas duas Casas do Congresso Nacional. Foi

JUNHO DE 2013
Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

incluída na pauta em função de um acordo e sobretudo
do trabalho desenvolvido pela Senadora Lúcia Vânia,
pelos Presidentes das Casas do Congresso Nacional
em todos os momentos. E nós avaliamos que, portanto, poderemos avançar na votação.
Quero destacar, com muita satisfação, a presença entre nós de representantes da Federação Nacional dos Médicos, do Conselho Federal de Medicina,
do Sindicato dos Médicos dos Estados do Amazonas,
Acre, Ceará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal,
São Paulo, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Mato Grosso,
Pará, Paraíba, Sergipe, Roraima e destacar também
a presença entre nós de representantes da Associação Médica Brasileira e do Diretório dos Estudantes
de Medicina de Goiás, Distrito Federal e de Presidente Prudente.
Muito obrigado pela presença de todos vocês.
(Palmas.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, como
essa matéria foi amplamente discutida e todos os Srs.
Senadores já participaram dessa discussão, proponho
que não falemos, não há necessidade de fazer encaminhamento e que façamos o voto direto. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 12.
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 268, DE 2002
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
268, de 2002 (nº 7.703/2006, naquela Casa
do Congresso Nacional), projeto do Senador
Benício Sampaio, que dispõe sobre o exercício da Medicina.
Pareceres nºs 1.734 a 1.736, de 2012, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, que
teve como Relator o Senador Antonio Carlos
Valadares, pela aprovação parcial do Substitutivo da Câmara, nos seguintes termos:
– favorável aos incisos V e XIV do caput do art.
4º, aos §§ 1º e 3º do art. 4º, ao caput e incisos
VIII e IX do § 5º do art. 4º, ao inciso II do art.
5º e ao art. 7º;
– pela rejeição dos incisos VII e VIII do caput
e do inciso VII do § 5º do art. 4º, mantendo-se a redação original do inciso VIII do caput
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do art. 4º, oferecida pelo Senado; dos §§ 2º e
7º do art. 4º, mantendo-se a redação original,
oferecida pelo Senado para esses dispositivos;
e do § 8º do art. 4º.
– e pela manutenção, é o Parecer do Senador
Valadares, do art. 8º do Projeto originalmente
aprovado pelo Senado Federal.
– da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 140, de 2010), que teve como Relator o
Senador Cássio Cunha Lima, Parecer favorável, nos termos do Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania;
– da Comissão de Assuntos Sociais, que teve
como Relatora a Senadora Lúcia Vânia, que é
favorável, acatando as adequações da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Educação, Cultura e Esporte, exceto quanto à
rejeição do inciso VII do §5º do art. 4º do Substitutivo da Câmara dos Deputados.
Discussão do substitutivo da Câmara em turno
único.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra
V. Exª para discutir a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria, em primeiro
lugar, Sr. Presidente, cumprimentar os Senadores que
se dedicaram à elaboração deste projeto que vamos
votar agora.
Destaco o trabalho da minha querida colega, a
Senadora Lúcia Vânia, que se dedicou com minúcia
beneditina, com enorme paciência e capacidade de
ouvir e elaborar o que ouviu.
Quero cumprimentar o Senador Cássio Cunha
Lima, que foi Relator da matéria na Comissão de Educação e que compreendeu o alcance e o significado do
projeto do qual digo, desde logo, que divirjo.
Quero também cumprimentar o meu querido
amigo, médico, líder político, velho lutador pela democracia, o Senador Waldemir Moka, que também foi
um dos baluartes da tramitação desse projeto, assim
como o Senador Valadares e outros companheiros.
Mas, Sr. Presidente, não quero, por espírito de
contradição, nem figurar aqui nesta sessão como um
desmancha prazeres... Eu queria dizer ao Senado,
com toda a lealdade, que me posiciono contrariamente
ao projeto. Não ao texto. O texto é bem feito. O texto
é bem trabalhado. O texto foi bem meditado. Eu sou
contra a ideia, sou contra qualquer matéria deste tipo.
Sou contra a ideia de se fixar em lei divisão de
trabalho que pela sua própria natureza é dinâmica. E
cada vez mais dinâmica entre os profissionais que in-
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terferem nos cuidados médicos e na atenção à saúde.
A lei tem a vocação de perenidade. Quando se elabora
uma Le, a premissa, é para que ela dure. E sabemos,
Sr. Presidente, do aumento vertiginoso do grau de
complexidade da medicina instrumental, da evolução
da tecnologia médica, da biomedicina, da evolução da
ciência médica e da terapêutica que frequentemente
mudam regras estabelecidas.
Sei que há no Brasil – isso foi hoje mencionado
por um dos nossos colegas – uma fúria regulamentadora de profissões. Até mesmo a profissão de historiador foi regulamentada pelo Senado. Evaldo Cabral de
Mello, por exemplo, um grande historiador brasileiro,
poderia ser processado pelo exercício ilegal da profissão de historiador.
Sei que há uma briga pelo mercado de trabalho
entre diferentes profissões que deveriam trabalhar
conjuntamente. Briga que se reflete no Congresso, na
busca de delimitação minuciosa de quem faz o quê.
Mas essa divisão, no meu entender, não comporta
uma legislação.
A legislação sobre a profissão médica no Brasil é
bem antiga. O primeiro curso de Medicina, todos nós
sabemos, foi criado na Bahia, em 1808, por Dom João
VI. E, vinte anos depois, em 1828, temos uma primeira
lei que garante a exclusividade do exercício da Medicina àqueles licenciados pela faculdade respectiva.
Não obstante a lei, Sr. Presidente, até o final do
século XIX, os cirurgiões eram barbeiros. Até hoje, aliás,
as parteiras por este imenso Brasil realizam partos. E
não é apenas a tradição, nós temos programas bem-sucedidos, patrocinados pelo Ministério da Saúde, que
dão à parteira com formação de obstetra uma larga
autonomia na realização dos partos, ficando o médico
numa retaguarda para agir no caso de intercorrências.
Estive, ainda nesta sexta-feira, Sr. Presidente,
fazendo uma visita ao Instituto do Câncer em São
Paulo, uma realização extraordinária do Governo de
São Paulo ainda na gestão do Governador Serra, que
é dirigido pelo grande oncologista Paulo Hoff, que é
genro do nosso colega Ruben Figueiró. Tive oportunidade de percorrer o Instituto do Câncer e me dirigi
ao setor mais sofisticado e mais exigente do ponto de
vista da capacidade intelectual dos profissionais que
nele atuam: o setor do diagnóstico por imagens. E ali vi
trabalhando juntos médicos, físicos, engenheiros, numa
equipe, com a característica da multidisciplinaridade,
que é uma tendência que não pode ser amoldada,
congelada, enrijecida nas fronteiras entre os diferentes
participantes das equipes por uma lei.
Sei que a profissão médica passa por uma crise,
e não é de hoje.
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Acompanhei, nos anos 80, pesquisa feita na Faculdade de Saúde Pública em São Paulo pela grande
socióloga Cecília Donângelo, que realizou ampla pesquisa sobre a profissão médica. E o que constatou, já
nos anos 80, é que aquele sonho da profissão liberal
já não se realizava mais, diante do assalariamento
avassalador da profissão médica, médicos compartilhando o mesmo consultório, quatro, cinco, seis médicos, em rodízio, compartilhando a mesma instalação,
submetidos, muitos deles, a exploração dura, rigorosa
por parte dos planos de saúde na medicina de grupo.
Sei que há insatisfação com a qualidade dos cursos, com a dificuldade de se obter residências médicas
de bom nível, com a questão salarial. Tudo isso nós
sabemos. De tal forma que hoje vemos muitos médicos
se agarrando à regulamentação da profissão como se
ela fosse uma boia de salvação. No meu entender, não
é. Penso que uma regulamentação minuciosa como
essa chega a exageros que poderão suscitar até certa
curiosidade ao se referir, por exemplo, à privacidade no
acesso aos orifícios naturais do corpo. São minúcias
que chegam a esse ponto. Desconhece o fato de que,
neste mundo global em que vivemos, recebemos influência de outras tradições terapêuticas, de outras tradições científicas, como a tradição da medicina chinesa.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Por isso, Sr. Presidente, não me aventuraria a legislar, a dizer “sim” a um projeto que, no
meu entender, corre o risco de ficar obsoleto daqui a
muito pouco tempo.
Sr. Presidente, sei que esta é uma posição extremamente minoritária, mas eu gostaria de, por lealdade
àqueles que nos assistem e aos que vieram assistir
a esta sessão e, sobretudo, aos meus colegas, pedir
licença para divergir.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr.
Presidente, acredito que, após a fala do Aloysio, há
necessidade de se estabelecer o contraditório.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Fora do microfone.) – Eu estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está inscrito.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, e,
em seguida, ouviremos V. Exª.
Antes de começarmos a ouvir a Senadora Lúcia
Vânia, essa matéria vai necessitar de um processo de
votação um pouco complexo. Se pudéssemos simplificá-
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-lo, seria muito melhor. Inclusive, há uma emenda que
tem pareceres contraditórios: favoráveis de algumas
comissões, e contrários de uma outra comissão. Isso
requer que tenhamos, inclusive, que combinar com o
Plenário uma opção com relação ao encaminhamento
da própria votação.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Como
Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
eu gostaria de agradecer ao Senador Aloysio pelas
referências elogiosas que ele pôde fazer a respeito
do meu trabalho.
Mas, Sr. Presidente, este é um substitutivo que
vem da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado 268, de 2002, de autoria do Senador Benício
Sampaio, cujo objeto é regulamentar, no Brasil, a profissão de médico.
O tempo de tramitação – mais de dez anos – denota a complexidade do tema e a sua importância para
a população brasileira. Tantas foram as discussões que,
do projeto original, do Senador Benício Sampaio, resta
apenas o seu objetivo.
Acompanho este projeto desde julho de 2004,
quando assumi, pela primeira vez, a sua relatoria na
Comissão de Assuntos Sociais desta Casa.
Então, fiz-me cercar de todos os cuidados: consultei às legislações nacional e internacional relativas
à regulamentação das profissões de saúde e, especificamente, do chamado “ato médico”; reuni-me com
técnicos da Organização Pan-Americana de Saúde e
da Organização Mundial de Saúde; fiz-me acompanhar,
em toda a discussão, por representantes do Ministério da Saúde; em todo o processo foram ouvidos, em
separado ou em conjunto, os representantes oficiais
das 14 profissões de saúde envolvidas.
Para a redação final, formamos dois grupos técnico-científicos, dos quais fizeram parte médicos e
demais profissionais da área de saúde.
A formatação final do texto foi acompanhada
pela assessoria jurídica do meu gabinete e mais dois
juristas, além de contar com a presença honrosa do
Dr. Ives Gandra Martins.
Por fim, realizamos uma teleconferência, transmitida pela TV Senado, que contou com 1.200 pessoas
nos postos das Assembleias Legislativas de todas as
unidades da federação.
Além do período que tramitou na Câmara dos Deputados, o texto ora submetido aos senhores passou
pelas competentes relatorias dos Senadores Antônio
Carlos Valadares – na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – e Cássio Cunha Lima – na Comissão de Educação –, que deram o máximo de si para
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o bom andamento do projeto. Antes de vir ao plenário,
relatei, mais uma vez, este projeto na Comissão de
Assuntos Sociais.
Não poderia deixar de mencionar aqui os consultores legislativos do Senado Sebastião Moreira e
Luiz Carlos Romero, que participaram, em todos os
momentos, da elaboração deste parecer, com extrema competência.
O Projeto de Lei do Senado 268/2002 não se sobrepõe às atribuições das demais profissões de saúde
regulamentadas, mas define o escopo da Medicina,
garantindo clareza quanto às responsabilidades dos
diferentes profissionais, além de harmonizar o trabalho multidisciplinar.
Ao longo de toda a discussão da qual resultou
este projeto, levantaram-se falsas suposições sobre interferência nas atividades de odontólogos, de médicos
veterinários e de outras profissões de saúde.
O artigo 4º, §6º, do projeto aprovado aponta: “O
disposto neste artigo não se aplica ao exercício da
odontologia, no âmbito de sua área de atuação”. Por
outro lado, este projeto aplica-se à medicina humana
e não à veterinária. Em relação a todas as outras profissões, o §7° do artigo 4º pontifica: “São resguardadas
as competências das profissões de assistente social,
biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de
educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e
técnico de radiologia”.
É evidente que este projeto não se superpõe ou
conflita com a legislação de quaisquer das profissões
de saúde regulamentadas.
Outra ilação é que o atual projeto traria implícito
o objetivo de tornar as demais profissões subalternas.
O projeto não apresenta nenhuma evidência dessa argumentação, mesmo porque foi finalizado com a participação de especialistas encaminhados por todos os
conselhos federais, discutindo-se palavra por palavra.
Portanto, Sr. Presidente, esse é um trabalho de
dois anos e meio, ouvindo todas as pessoas envolvidas.
Eu quero aqui agradecer, de forma muito especial, aos médicos que estiveram ao meu lado durante
toda essa discussão. Para homenageá-los, eu o faria
com o médico do meu Estado Dr. Salomão, que foi,
sem dúvida nenhuma, o grande professor que eu tive
nessa relatoria.
Aos meus colegas, todos, que estiveram a meu
lado e que puderam, junto comigo, relatar esta matéria, os nossos agradecimentos.
A V. Exª, Sr. Presidente, quero aqui agradecer
a presteza com que V. Exª atendeu o nosso pedido...
(Soa a campainha.)
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – ...
para colocar esse projeto em pauta.
Portanto, eu acredito que este trabalho significa,
sem dúvida nenhuma, um grande trabalho que esta
Casa oferece à sociedade brasileira.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós fizemos questão, em todos os momentos, de fazer justiça a V. Exª, porque a primeira
vez que esse projeto foi aprovado no Senado Federal
foi em 20 de dezembro de 2006, e nós o colocamos,
naquela oportunidade, na pauta, também atendendo
um pedido e uma recomendação de V. Exª. (Palmas.)
Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Como Relator. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu serei breve, mesmo porque a Senadora Lúcia Vânia já fez uma síntese da tramitação
desse projeto.
Eu só queria lembrar que esse projeto nasceu
em 2001 na Comissão de Justiça, tendo como autor
o hoje Governador do Acre, Tião Viana. Nessa comissão, eu fui Relator; em seguida, eu era Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, e a Relatora, a Senadora Lúcia Vânia, que realizou um trabalho primoroso, edificante, como Parlamentar que é, zelosa pelas
suas atividades, e imprimiu um ritmo de trabalho que
fez com que a matéria, de forma consensual, fosse
aprovada por unanimidade pela Comissão de Assuntos Sociais, em 2006.
A Câmara dos Deputados passou um tempo razoável discutindo a matéria, de tal modo que, quando
ela veio aqui para o Senado Federal, em virtude de
alterações que a Câmara fez no âmbito desse projeto, redundou num certo radicalismo e num certo
descrédito da comunidade de saúde em relação ao
projeto. Mas, quando essa matéria voltou ao Senado,
fui designado novamente como Relator na Comissão
de Justiça, passei dois anos me debruçando sobre
ela, conversando com todos os segmentos da saúde,
procurando, de todas as formas, o diálogo, aparando
arestas, num trabalho de verdadeira engenharia, da
qual participaram todos os segmentos da saúde, assessores do meu gabinete e consultores do Senado
Federal, terminando com um texto que obedeceu aos
trâmites regimentais, constitucionais, legais e que teve
o apoio da Comissão de Justiça.
Só houve um voto contra, que coerentemente
apareceu de novo, aqui, no plenário, que foi o do Senador Aloysio, do Estado de São Paulo.
Foi à Comissão de Assuntos Sociais novamente, Relatora a Senadora Lúcia Vânia, e à Comissão
de Educação, Relator o Senador Cássio Cunha Lima.
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Ambos mantiveram praticamente o texto que aprovamos na Comissão de Justiça, e é esse que estamos
votando hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Todas as profissões da saúde, Sr.
Presidente, foram regulamentadas. Das 14, 13 foram
regulamentadas. Aqui estão as leis que conferem a regulamentação a todas as profissões da saúde. Faltava
somente o Ato Médico para a regulamentação dessa
profissão milenar.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, nenhuma dessas leis está
sendo revogada pelo Ato Médico; antes, pelo contrário,
está fortalecendo, porque, como falou aqui a Senadora
Lúcia Vânia, o §7º do art. 4º do Ato Médico confere todas
as competências e atribuições das demais profissões.
De modo que o Ato Médico, um fato histórico que
está acontecendo nesta Casa, está sendo aprovado,
sem atingir nenhuma atribuição das demais profissões
de saúde, o que não foi fácil. Só foi possível, porque
tivemos a compreensão de todos os segmentos, principalmente o dos médicos, que abriram mão – isso
eu quero...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ... que vieram da Câmara dos Deputados e
que aqui tivemos de incluir para obtermos o consenso.
Portanto, meus parabéns a todos os profissionais da saúde. E quero agradecer a compreensão
de todos aqueles que fazem a Medicina do Brasil, a
partir do Conselho Federal de Medicina e de todas as
instituições que congregam essa profissão, que têm
o respeito, que têm, sem dúvida alguma, o agradecimento e a gratidão de todos os brasileiros pelo que
eles realizaram e certamente irão realizar com a ajuda
dos demais profissionais, em favor da saúde do Brasil.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vamos votar, Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Davim, com a palavra,
pela ordem.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu faço
uma proposta à Mesa e aos colegas aqui presentes,
para que nós possamos votar o projeto e, durante a
votação, os Senadores poderiam fazer uso da palavra
para dar celeridade à matéria, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vamos votar, Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa, pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu também
(Fora do microfone.) concordo com o encaminhamento
para que votemos já. Mas V. Exª fez uma observação
de que havia...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V.Exª puder ligar o microfone.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Já está ligado, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Eu também concordo que votemos já o projeto.
Entretanto, V. Exª fez uma observação no sentido de
que pudesse ter havido divergência de pareceres. E
nós – a Senadora Lúcia Vânia e eu, juntamente com a
Cláudia – acabamos de verificar que não há divergência.
Eu acho que esse projeto foi debatido muito.
Ninguém mais do que a Senadora Lúcia Vânia sabe
disso. Um projeto que iniciou com 57 artigos e está
saindo com 7 artigos. Quero dizer na presença dos
médicos – eu sou farmacêutica bioquímica – que nós
dialogamos esse período todo com a categoria médica
e chegamos a um acordo.
Portanto, penso que, de nossa parte, devemos
apoiar e fazer com que o projeto seja votado. E não
há divergência. Há um parecer único, Sr. Presidente,
deste projeto. (Palmas.)
Era isso. Obrigada.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Queremos manifestar também a nossa posição pela votação
imediata.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
há quórum. Vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós asseguramos a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Eu gostaria de cumprimentar os Relatores desta
matéria, Senador Cássio Cunha Lima, Senadora Lúcia
Vânia e Senador Antonio Carlos Valadares, pela capacidade que tiveram de ouvir e construir um projeto
adequado, que, como disse o Senador Antonio Carlos
Valadares, não atinge nenhuma outra profissão, mas
regulamenta adequadamente o exercício da Medicina.
Parabéns aos Relatores e vamos votar.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Vamos votar, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vamos votar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só, em função de uma informação que foi dada aqui anteriormente, consultar a
Senadora Lúcia Vânia com relação ao inciso VII, que
trata exatamente da realização dos exames citopatológicos e seus respectivos laudos, se o parecer da
Senadora Lúcia Vânia, na Comissão de Assuntos Sociais, foi favorável ou contrário.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Porque, se foi favorável, há uma convergência das comissões, se...
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o oposto, Senadora Lúcia Vânia. Se o
seu parecer foi favorável, fica estabelecida, a partir do
parecer, uma divergência com as outras comissões. Aí
nós vamos ter que eleger um procedimento para exatamente decidirmos sobre essa questão intrincada do
ponto de vista do próprio Regimento, porque são pareceres antagônicos de comissões diferentes.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – A
Comissão de Assuntos Sociais é a comissão de mérito
da matéria. Na verdade, desde o primeiro projeto, já
estava contemplado o exame citopatológico.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Temos divergência, sim. Isso é mais um
argumento no sentido de que possamos simplificar o
processo de votação.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Vamos votar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Há, sobre a mesa, dois requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
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Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento
Interno do Senado Federal, votação em globo dos dispositivos de parecer favorável do
substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 268, de 2002 (nº 7.703, de 2006,
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o exercício da Medicina. Senador Antonio
Carlos Valadares.
Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento
Interno do Senado Federal, votação em globo dos dispositivos de parecer contrário do
substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 268, de 2002 (nº 7.703, de 2006,
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre
o exercício da Medicina.
Sala das Sessões. – Senador Antonio Carlos Valadares.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 648, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo dos
dispositivos de parecer favorável do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002
(nº 7.703/2006, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o exercício da Medicina.
Sala das Sessões, de de 2013.

REQUERIMENTO Nº 649, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo dos
dispositivos de parecer contrário do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002
(nº 7.703/2006, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o exercício da Medicina.
Sala das Sessões, de de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação os dois requerimentos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos, como lidos pelo
Senador Flexa Ribeiro, são exatamente para votar
em globo as matérias que têm pareceres diferentes,
pareceres favoráveis, contrários.
Em votação os requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação, em globo, dos dispositivos de
pareceres favoráveis do substitutivo da Câmara, inclusive a manutenção do art. 8º do projeto originalmente
aprovado pelo Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para ficar clara
uma questão sobre a qual havia dúvidas e é importante
que faça parte da ata, inclusive.
Havia, aparentemente, uma divergência de pareceres para manter como exclusividade do médico o
exame citopatológico e o laudo também. Isso não é
para ser mantido. Na verdade, não há nenhuma discordância nas duas comissões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção esclarecedora de V. Exª. Há, exatamente, uma retificação da
Senadora Lúcia Vânia no sentido da convergência dos
pareceres de todas as comissões. Isso, sem dúvida,
também facilita muito o processo de votação.
Então, votação do inciso VII do §5º do art. 4º do
substitutivo da Câmara dos Deputados, conforme os
pareceres das comissões e a retificação da Senadora
Lúcia Vânia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Esse inciso que é para ser rejeitado, Sr. Presidente. O inciso VII do §5º do art. 4º é que tem que
ser rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Rejeitado na forma dos pareceres das
outras comissões e retificado pelo parecer da Comissão de Assuntos Sociais.
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Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
Votação, em globo, dos dispositivos de pareceres
contrários do substitutivo da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 543, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 268, de 2002 (nº 7.703, de 2006, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002 (nº 7.703, de
2006, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre
o exercício da medicina, consolidando os dispositivos
do Substitutivo da Câmara dos Deputados aprovados
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho de
2013.

ANEXO AO PARECER Nº 543, DE 2013
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 268, de 2002 (nº 7.703, de 2006, na Câmara dos Deputados).
Dispõe sobre o exercício da Medicina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da Medicina é regido pelas
disposições desta Lei.
Art. 2º O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em
benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo,
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com o melhor de sua capacidade profissional e sem
discriminação de qualquer natureza.
Parágrafo único. O médico desenvolverá suas
ações profissionais no campo da atenção à saúde para:
I – a promoção, a proteção e a recuperação
da saúde;
II – a prevenção, o diagnóstico e o tratamento
das doenças;
III – a reabilitação dos enfermos e portadores
de deficiências.
Art. 3º O médico integrante da equipe de saúde
que assiste o indivíduo ou a coletividade atuará em
mútua colaboração com os demais profissionais de
saúde que a compõem.
Art. 4º São atividades privativas do médico:
I – formulação do diagnóstico nosológico e
respectiva prescrição terapêutica;
II – indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e
pós-operatórios;
III – indicação da execução e execução de
procedimentos invasivos, sejam diagnósticos,
terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as
endoscopias;
IV – intubação traqueal;
V – coordenação da estratégia ventilatória
inicial para a ventilação mecânica invasiva,
bem como das mudanças necessárias diante
das intercorrências clínicas, e do programa de
interrupção da ventilação mecânica invasiva,
incluindo a desintubação traqueal;
VI – execução de sedação profunda, bloqueios
anestésicos e anestesia geral;
VII – emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos procedimentos diagnósticos invasivos e dos exames anatomopatológicos;
VIII – indicação do uso de órteses e próteses,
exceto as órteses de uso temporário;
IX – prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;
X – determinação do prognóstico relativo ao
diagnóstico nosológico;
XI – indicação de internação e alta médica nos
serviços de atenção à saúde;
XII – realização de perícia médica e exames
médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas,
genéticas e de biologia molecular;
XIII – atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;
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XIV – atestação do óbito, exceto em casos
de morte natural em localidade em que não
haja médico.
§ 1º Diagnóstico nosológico é a determinação
da doença que acomete o ser humano, aqui definida
como interrupção, cessação ou distúrbio da função do
corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, no mínimo
2 (dois) dos seguintes critérios:
I – agente etiológico reconhecido;
II – grupo identificável de sinais ou sintomas;
III – alterações anatômicas ou psicopatológicas.
§ 2º Não são privativos do médico os diagnósticos
funcional, cinésio-funcional, psicológico, nutricional e
ambiental, e as avaliações comportamental e das capacidades mental, sensorial e perceptocognitiva.
§ 3º As doenças, para os efeitos desta Lei, encontram-se referenciadas na versão atualizada da
Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde.
§ 4º Procedimentos invasivos, para os efeitos
desta Lei, são os caracterizados por quaisquer das
seguintes situações:
I – invasão da epiderme e derme com o uso
de produtos químicos ou abrasivos;
II – invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, insuflação,
drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem
o uso de agentes químicos ou físicos;
III – invasão dos orifícios naturais do corpo,
atingindo órgãos internos.
§ 5º Excetuam-se do rol de atividades privativas
do médico:
I – aplicação de injeções subcutâneas, intradérmicas, intramusculares e intravenosas, de
acordo com a prescrição médica;
II – cateterização nasofaringeana, orotraqueal, esofágica, gástrica, enteral, anal, vesical,
e venosa periférica, de acordo com a prescrição médica;
III – aspiração nasofaringeana ou orotraqueal;
IV – punções venosa e arterial periféricas, de
acordo com a prescrição médica;
V – realização de curativo com desbridamento
até o limite do tecido subcutâneo, sem a necessidade de tratamento cirúrgico;
VI – atendimento à pessoa sob risco de morte iminente;
VII – coleta de material biológico para realização de análises clínico-laboratoriais;
VIII – procedimentos realizados através de
orifícios naturais em estruturas anatômicas
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visando à recuperação físico-funcional e não
comprometendo a estrutura celular e tecidual.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica ao exercício da Odontologia, no âmbito de sua área de atuação.
§ 7º O disposto neste artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias
das profissões de assistente social, biólogo, biomédico,
enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo
de radiologia.
Art. 5º São privativos de médico:
I – direção e chefia de serviços médicos;
II – perícia e auditoria médicas; coordenação
e supervisão vinculadas, de forma imediata
e direta, às atividades privativas de médico;
III – ensino de disciplinas especificamente
médicas;
IV – coordenação dos cursos de graduação
em Medicina, dos programas de residência
médica e dos cursos de pós-graduação específicos para médicos.
Parágrafo único. A direção administrativa de serviços de saúde não constitui função privativa de médico.
Art. 6º A denominação de “médico” é privativa
dos graduados em cursos superiores de Medicina,
e o exercício da profissão, dos inscritos no Conselho
Regional de Medicina com jurisdição na respectiva
unidade da Federação.
Art. 7º Compreende-se entre as competências
do Conselho Federal de Medicina editar normas para
definir o caráter experimental de procedimentos em
Medicina, autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos.
Parágrafo único. A competência fiscalizadora dos
Conselhos Regionais de Medicina abrange a fiscalização e o controle dos procedimentos especificados no
caput, bem como a aplicação das sanções pertinentes
em caso de inobservância das normas determinadas
pelo Conselho Federal.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
após a data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção.
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Presidente, justiça se faz à profissão de Medicina nesta
noite, no Senado Federal, no Congresso Nacional, ao
regulamentar a única categoria que não estava regulamentada neste País. Somos 14 categorias que compõem
a área da saúde, mas apenas a Medicina, somente a
Medicina não estava regulamentada. Peço aqui agora
à Presidente Dilma que sancione esse projeto, essa lei,
porque justiça se faz à Medicina deste País. (Palmas.)
Agradeço a todos os colegas pela compreensão.
Finalmente, depois de 12 anos, depois de 27 audiências
públicas, chegamos a fazer justiça a todos os médicos
deste País, que em muitos cantos sobrevivem e vivem
não em uma condição adequada para exercer a sua
profissão, mas a exercem com amor e com carinho,
sobretudo ao próximo e ao povo brasileiro.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu peço aos Srs. Presidentes de comissões, Senador Vital, aos Líderes, aos Senadores, à
Senadora Lúcia Vânia, que por favor... Senadora Lúcia
Vânia! Senadora Lúcia Vânia, Senador Flexa Ribeiro!
Senadora Lúcia Vânia, Senador Flexa Ribeiro, como
essa votação é muito importante para o Senado, para
o Congresso Nacional e para o Brasil, como de praxe
eu tenho a satisfação de convidar a todos para que
nós façamos um registro desta sessão histórica do
Congresso Nacional. (Palmas.) Eu peço que todos,
por favor, venham à Mesa, para que nós possamos
registrar este momento.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de
cargo público que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
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Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
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e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
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provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
13
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
565, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 90, de 2011, com os Projetos de
Lei do Senado nºs 30 e 421, de 2008, que já
se encontram apensados, por regularem matéria correlata (progressão de regime penal).
14
REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
572, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 19, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (declara A Voz do
Brasil Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil).
15
REQUERIMENTO Nº 577, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
577, de 2013, do Senador Clésio Andrade, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 157, 285 e 687, de 2007; e
215 , de 2008, a fim de que tenham tramitação
autônoma (normas para as eleições).
16
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
578, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 387, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (registro e disseminação da produção técnico-científica).
17
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 579, de 2013, do Senador José Pimentel,
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solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 264 e 308, de 2012, por
regularem matéria correlata (ação regressiva
previdenciária).
18
REQUERIMENTO Nº 594, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 594, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 244, de 2003; e 20, de
2013, por regularem matéria correlata (benefícios previdenciários).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Suspendo, pela duração da foto, a sessão do Senado.
(A sessão é suspensa às 22 horas e 44 minutos e reaberta às 22 horas e 49 minutos, sob a
Presidência do Sr. Senador Renan Calheiros.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Sr. Senador Aloysio Nunes Ferreira
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. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto novamente à
questão envolvendo a antecipação do pagamento do
Bolsa Família pela Caixa Econômica Federal e dos
boatos que causaram tumultos em 13 estados.
Até agora não surgiu sequer uma resposta convincente sobre esse escândalo.
Quase um mês de investigações, de declarações
desastradas, de desmentidos, mas nenhuma palavra
do governo ou da Caixa sobre o que de fato ocorreu.
Nenhuma resposta sobre a origem dos boatos.
A Folha de S.Paulo de duas semanas atrás trouxe
mais uma novidade em relação ao caso.
Mais uma vez a Caixa Econômica foi pega mentindo sobre a antecipação desses pagamentos.
A Caixa, num primeiro momento, afirmou que
essa antecipação já havia sido adotada antes, entre
outras situações, para aperfeiçoamento do sistema,
sem registro de incidentes.
Ocorre que a Folha mostrou que o Ministério do
Desenvolvimento Social – órgão responsável pelo Programa – informou que desde 2011 não houve nenhuma
outra mudança nacional no calendário.
Segundo o Ministério, todas as antecipações de
pagamento no governo Dilma foram pontuais, a municípios em situação de calamidade ou emergência, e
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nunca com abrangência nacional como essa que gerou
tumulto em 13 estados.
Enquanto o governo federal e a Caixa tentam
explicar o que teria provocado a corrida aos saques
do Bolsa Família nos últimos dias 18 e 19 de maio, as
trapalhadas feitas pela Caixa e as declarações irresponsáveis de seus dirigentes vão tomando proporções
maiores.
Vai ficando cada vez mais claro que a Caixa Econômica esta atolada até o pescoço na confusão que se
viu principalmente em estados do nordeste.
Os investigadores da Polícia Federal passaram
a apontar erros internos cometidos pela Caixa como o
mais importante foco do caso depois que os primeiros
sacadores do benefício foram ouvidos em depoimentos
nos estados onde ocorreram os tumultos.
A sucessão de declarações conflitantes e mentirosas corrobora com essa linha de investigação da PF.
A primeira declaração da CEF foi no sentido de
que o banco liberou o benefício somente após a confusão provocada pelos boatos.
Em uma primeira nota, a Caixa informou que o
pagamento do Programa Bolsa Família ocorreu normalmente de acordo com calendário estipulado pelo
governo federal.
Enquanto a verdade não vinha à tona, integrantes
do governo Dilma classificaram os boatos como uma
“ação orquestrada”.
Falou-se ainda em “terrorismo eleitoral”.
A ministra da Secretaria Especial de Direitos
Humanos, Maria do Rosário, chegou a falar em uma
“central de notícias da oposição”.
Até o ex-presidente Lula classificou os boatos
sobre o fim do benefício como um “ato de vandalismo”.
Após alguns dias, a Caixa, por meio de nova nota
pública e de declarações de seus dirigentes, confirmou
que a liberação havia, sim, sido feita no dia 17.
Aí veio a história de que a Polícia Federal, já
investigando o caso, descobriu indícios de que uma
central de telemarketing com sede no Rio de Janeiro
foi usada para difundir o boato.
Logo em seguida, a PF, que sustentara a versão
de que a boataria sobre o Bolsa Família partira de uma
central de telemarketing, mudou sua versão e agora,
discretamente, já vai sepultando-a.
A tese esta cada vez mais frágil na corporação.
É evidente que a antecipação de um benefício
que chega a milhões de pessoas deveria ter sido previamente comunicada aos interessados.
Aliás, será que essa antecipação não foi mesmo
comunicada? A Caixa não poderia ter feito a comunicação aos beneficiários do Programa e isso, sim, teria
causado o tumulto?
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Segundo a Caixa, desde março atualizações no
sistema de beneficiários mostraram que cerca de 692
mil famílias possuíam mais de um cadastro, chamado
de número NIS. O banco decidiu eliminar a duplicidade e adotar apenas o número mais antigo para fazer
o depósito.
Será que a Caixa, ao comunicar os beneficiários que estava cancelando cadastros em duplicidade, não acabou gerando interpretações equivocadas
nas famílias?
Será que a Polícia Federal investiga a possibilidade da Caixa ter “disparado” torpedos para os celulares das famílias informando-as que o dinheiro estava
disponível para saque, independentemente da data
original em que elas recebiam o benefício?
Só a Caixa tem o cadastro das famílias do programa, com os dados dessas famílias, inclusive com
os números dos celulares.
Será que essa trapalhada não foi o motivo para
tanta demora da CEF e do Ministro da Justiça para
admitirem que sabiam da antecipação do pagamento
desde o início?
Enfim, nós continuamos cobrando e esperando
respostas sobre o caso.
Tomamos a providência de encaminhar uma Representação ao Procurador-Geral da República para
que este apure as responsabilidades pela eventual
prática de atos de improbidade administrativa pelos
envolvidos.
Apresentamos requerimentos de informações
aos ministros da Justiça e da Fazenda solicitando informações sobre as investigações e providências que
estão sendo tomadas.
Apresentamos, também, requerimento convidando o presidente da Caixa para que o mesmo preste as
devidas informações sobre o caso perante a Comissão
de Fiscalização e Controle.
Não somos contra o Bolsa Família. Muito pelo
contrário, afinal o Bolsa Família nada mais é do que
uma unificação de outros programas sociais, criados
durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso como, por exemplo, o Bolsa Escola, o Bolsa
alimentação e o Auxílio-Gás.
Portanto, não dá para o governo tratar esse Programa com tanta displicência.
Tantos dias após essa lambança, continuamos
sem uma resposta convincente. E o governo e a Caixa Econômica Federal continuam tentando explicar o
inexplicável.
Ambos ainda devem uma explicação pública.
E enquanto esses esclarecimentos não chegam,
novos escândalos vão surgindo.
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Nesta semana a imprensa nos informou que relatórios de fiscalização da Controladoria-Geral da União
mostraram que servidores, empresários, produtores
rurais, alunos de escolas particulares, familiares de
autoridades e até pessoas falecidas constam na lista
de beneficiários do Bolsa Família.
Enfim, o que sobra mesmo até agora é mais um
exemplo de uma prática comum no governo do PT: A
aliança da incompetência com a conivência.
E como se nada tivesse acontecendo esta semana
o presidente da Caixa aparece todo sorridente anunciando mais um programa do governo, diretamente da
central de lançamento, o Palácio do Planalto.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, acabou de ser aprovada nesta Casa de Leis, a Medida Provisória (MP)
609/2013, que desonera itens da cesta básica brasileira. Com validade até o dia 5 de julho do corrente, o
texto base desta MP foi aprovado na última terça-feira,
pelo plenário da Câmara dos Deputados, com mudanças feitas pela comissão mista que a analisou. Com
as alterações, feitas por esta comissão, o consumidor
brasileiro poderá dispor de redução nos preços de 41
produtos da cesta básica. Entre estes produtos estão
sal, pão de forma, biscoitos, sucos, molho de tomate,
vinagre, polvilho, escova de dente, absorventes higiênicos, fraldas geriátricas e gás de cozinha.
Assim, a MP 609 reduz a zero as alíquotas da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
Programa de Formação do Patrimônio do Funcionário
Público (Pasep) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), impostos que incidem
sobre diversos produtos alimentícios, que, juntos a
outros produtos da cesta básica, já isentos de impostos desde 2004, pela Lei 10.925, ficarão mais baratos
para o público consumidor.
A MP 609/2013 foi aprovada, também, com o
conteúdo da MP 605/2013, que permite o subsídio da
redução das contas de luz com recursos da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE). Os deputados
aprovaram ainda a extensão do benefício fiscal aos
óleos vegetais brutos, para favorecer o pequeno produtor, como previa o texto original da MP.
É importante ressaltar, também, que a redução
nos preços dos produtos alimentícios tem efeito no
aumento da renda real das famílias mais pobres e,
portanto, de melhoria das condições de nutrição. Pois,
como todos sabem, a desoneração da cesta básica
contribui para eliminar as deficiências de consumo
calórico e protéico da população mais necessitada, o
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que dificilmente seria atingido por políticas ativas de
complementação alimentar.
Confiante na aprovação desta MP 609/2013, lutei,
junto aos meus pares, pela aprovação do texto base
desta Medida Provisória nas duas Casas. Afinal, trata-se de uma medida governamental voltada a beneficiar
basicamente toda a população brasileira. Com mais
esta medida de desoneração nos preços dos produtos
da cesta básica, espero que a população consumidora
de meu Estado de Roraima seja beneficiada.
Com a aprovação desta MP, espero que, agora,
os consumidores do meu Estado de Roraima, sintam,
enfim, os efeitos da mudança nos preços dos produtos.
Quero dizer, com isso que, três meses após a redução de 9,25% nos itens que compõem a cesta básica
e também no preço das carnes, dos consumidores
ainda não foram beneficiados.
Em feiras da capital já é possível sentir a mudança
nos preços de alguns produtos. Mas em supermercados ainda não. Isto porque, alguns fornecedores não
repassaram o desconto para os comerciantes. A reclamação é geral, pois os consumidores precisam ir à cata
de produtos com preços mais baixos e em promoções.
Com relação, às políticas de desoneração adotadas peio governo federal, nunca é demais lembrar
que, com a finalidade de aumentar a competitividade
de nossa economia, o governo Lula implantou um amplo processo de desoneração tributária no nosso país,
nos últimos anos.
Esta política é parte do compromisso dos governos do PT com a redução e racionalização da carga
tributária e com a manutenção do crescimento econômico. Uma redução histórica foi a do IPI de automóveis,
de móveis painéis e afins, da Unha branca e sobre materiais de construção. Sem contar a desoneração do
IPI sobre caminhões e bens de capital que se tornou
medida permanente de governo.
A medida de redução de energia elétrica, na ordem de 16% para os consumidores residenciais e de
até 28% para o setor industrial, é uma demonstração
de que o governo da presidenta Dilma Rousseff, dá
continuidade ao modelo de desenvolvimento adotado
pelo ex-presidente Lula.
O governo brasileiro, nobres colegas, optou por
adotar um modelo de desenvolvimento inédito, baseado
no crescimento com estabilidade, no equilíbrio fiscal e
na distribuição de renda, que tem produzido impactos
sem precedentes na economia, com efeitos diretos na
vida de milhões de pessoas.
Ancorado em estratégias de estabilidade, crescimento e inclusão, o modelo de desenvolvimento adotado há nove anos, tem conseguido algo indispensável
para um país quer sair da miséria: crescer e, ao mesmo
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tempo, distribuir renda, reduzindo, assim, a desigualdade entre as pessoas e as regiões.
Este modelo reúne a um só tempo garantia do
emprego, ganho salarial dos trabalhadores brasileiros
e melhoria das condições de vida e consumo da população de modo geral. Fato é que com mais distribuição
de renda nosso país cresceu, nosso povo vem resgatando sua dignidade e milhões de pessoas saíram
da condição de miserabilidade social e econômica, e
entraram para a classe C.
São fatos que precisamos destacar, para impedir
que discursos equivocados ou mesmo ideais conservadores prevaleçam diante das verdadeiras mudanças que estamos a assistir em nosso país, há pelo,
menos 10 anos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de
cargo público que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
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do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas bra-
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sileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
10
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 565, de 2013, do Senador Ciro Nogueira,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 90, de 2011, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 30 e 421, de
2008, que já se encontram apensados, por
regularem matéria correlata (progressão de
regime penal).
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11
REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
572, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 19, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (declara A Voz do
Brasil Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil).
12
REQUERIMENTO Nº 577, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
577, de 2013, do Senador Clésio Andrade, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 157, 285 e 687, de 2007; e
215 , de 2008, a fim de que tenham tramitação
autônoma (normas para as eleições).
13
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
578, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 387, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
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ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (registro e disseminação da produção técnico-científica).
14
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 579, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 264 e 308, de 2012, por
regularem matéria correlata (ação regressiva
previdenciária).
15
REQUERIMENTO Nº 594, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 594, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 244, de 2003; e 20, de
2013, por regularem matéria correlata (benefícios previdenciários).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaramos encerrada a sessão.
Muito obrigado a todos pela presença.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 49 minutos.)
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Ata da 99ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
Em 19 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Callheiros, Flexa Ribeiro, Magno Malta e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 42 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para falar pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Senador Francisco Dornelles.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Fora do microfone.) – Cheguei aqui e já me inscrevi.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sim.
Não, com certeza.
Em primeiro lugar, como Líder, o Senador Francisco Dornelles; em segundo lugar, como Líder, o Senador Pedro Taques.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Falar no período...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Vanessa, para uma comunicação
parlamentar...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... conforme acordado, já,..
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Exato.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... com o primeiro orador inscrito. Dessa forma,
V. Exª falará em primeiro lugar.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Como todos nós estamos acelerando aqui o passo,
V. Exª está convidada, de imediato, a ir à tribuna. Em
seguida, fala o Senador Ruben Figueiró; e, na sequência, o Senador Francisco Dornelles.
Vamos pedir que todos fiquem no tempo, já que
muitos estão com outros compromissos em seguida.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não é que vão ver o jogo, mas estão com outros
compromissos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Então, cinco minutos são cinco; dez são dez.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Senador.
Hoje, as coisas estão acontecendo pontualmente,
até, pelo menos, as 16 horas, hora em que começa o
jogo do Brasil.
Sr. Presidente, eu quero agradecer, antes de tudo,
o Senador Ruben Figueiró por ter permutado o tempo
comigo. É que, daqui a poucos instantes, Sr. Presidente, nós iniciaremos, no Plenário nº 7 da Ala Alexandre Costa, uma reunião importante, com a presença
de algumas entidades representativas da sociedade
civil, alguns parlamentares, Embaixadores, membros
de Ministérios do governo brasileiro.
Trata-se de uma reunião que vai tratar da campanha – estou, inclusive, com um bóton aqui – cuja
denominação é “Nossa Amazônia”. Ao ensejo dessa
campanha, nós vamos lançar um link para um abaixo-assinado virtual, pela Internet, para que brasileiros e
brasileiras possam se manifestar diante da pretensão de
uma empresa privada, a empresa americana Amazon,
de ter um direito de uso exclusivo do sufixo “.amazon”
na Internet. Então, por isso, eu pedi a permuta com o
Senador Ruben Figueiró, a quem eu agradeço.
E venho à tribuna, Sr. Presidente, para dar conta
de que participamos, hoje, de duas audiências importantes aqui na Casa: a primeira delas, na Comissão
de Infraestrutura, que debateu mobilidade urbana. A
segunda delas, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que debateu o Projeto de Lei nº 310, de
2009, de autoria do Deputado Fernando de Fabinho,
cujo Relator, na Câmara, foi o Deputado Zarattini, e
aqui, no Senado, é o próprio Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, Senador Lindbergh Farias.
O Projeto de Lei nº 310, da Câmara dos Deputados, cria, Sr. Presidente, cria o REITUP, que vem
a ser o Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano no País. Trata,
portanto, do transporte coletivo. É um projeto muito
importante, aprovado há quase dois anos na Câmara
dos Deputados.
Em decorrência dos fatos que vêm ocorrendo nas
cidades brasileiras – e não só nas grandes cidades,
mas nas médias e pequenas cidades, onde a juventude, o povo organiza manifestações –, é um projeto
que assume não só uma relevância maior, mas uma
urgência para que possa ser apreciado e votado.
O projeto, Sr. Presidente, é muito simples. Ao criar
esse regime especial, garante incentivos, por parte da
União, do Governo Federal, a partir do PIS/Cofins, não
só para o faturamento das empresas, como já existe
hoje – e a Presidenta Dilma já concedeu o incentivo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
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sobre a Importação e Comercialização de Combustíveis (CIDE) –, mas também prevê incentivos do PIS/
Cofins para a compra de ônibus, insumos para o setor
e incentivos a partir da energia.
O projeto ainda vincula esses incentivos federais,
Sr. Presidente, a incentivos que devam ser dados pelos
Estados e pelos Municípios, também de ICMS e de ISS.
E o mais importante: estabelece, para os Municípios que
aderirem voluntariamente ao REITUP, quando aprovada
a lei, primeiro, a instituição do Conselho Municipal do
Transporte Coletivo; segundo, uma transparência no
custo e no valor da passagem do transporte coletivo,
o que se dá mediante a publicação de uma planilha
da composição de preços; assim como todos serão
obrigados a fazer processos licitatórios.
O Prefeito de Porto Alegre mesmo relatou...
(Soa a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... que nunca a cidade de Porto Alegre realizou nenhuma licitação para a concessão de linhas no
sistema de transporte coletivo.
E debatemos, obviamente, Sr. Presidente, como
tem sido a tônica dos debates na Casa, as manifestações ocorridas Brasil afora. O jornal Folha de S.Paulo,
hoje, publica uma pesquisa relativa às manifestações:
67% das pessoas que participam das manifestações
dizem que lá estão protestando contra o aumento das
passagens de ônibus.
De fato, Sr. Presidente, a qualidade do transporte
coletivo no Brasil, hoje, é péssima e o valor é acima
daquilo que deveria ser. Não há dúvida nenhuma! Eu
poderia pegar vários exemplos, mas tomo com exemplo
a minha cidade de Manaus. A passagem, até março,
custava R$2,75; hoje, a passagem custa, Sr. Presidente, R$3,00. Portanto, um aumento de R$0,25 no
dia 30 de março.
Com a Medida Provisória da Presidenta, a prefeitura baixou a passagem para R$2,90, sendo que,
de acordo com os próprios estudos do Governo Federal sobre o impacto dos incentivos dados na folha de
pagamento e no PIS/Confins, poderia ter sido de, no
mínimo, R$0,20 a diminuição do valor da passagem
em Manaus. Mas o fato é que R$2,90, para Manaus,
estão não só além da capacidade de pagamento da
população, mas além daquilo que, de fato, custa o sistema, Sr. Presidente.
Então eu acredito que nós, do Parlamento brasileiro, precisamos fazer a nossa parte e contribuir para
encontrar a solução. Não vejo que esse projeto seja a
única forma de diminuir o valor das passagens. Acho
que precisamos de outros mecanismos, como foi dito
hoje na Comissão: transporte coletivo é parte da cesta
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básica do trabalhador e, como tal, tem que ser tratado
para que todos possam ter acesso ao serviço, mas um
serviço com preço justo e com qualidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin. V,
Exª ficou dentro do tempo.
Chamo à tribuna do Senador Ruben Figueiró,
como orador inscrito.
Registro a presença do Senador Tomás Correia
aqui entre nós.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cícero Lucena, pela ordem, enquanto
o Senador Ruben chega à tribuna.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado Presidente.
Apenas para pedir a V. Exª que possa ser transcrito nos Anais da Casa uma entrevista concedida pelo
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, publicada
no jornal Correio da Paraíba, o jornal de maior circulação do meu Estado, onde figura, como manchete da
entrevista, a chamada ”Fernando Henrique Cardoso
discute o Brasil”.
S. Exª se reporta a vários temas, entre eles “Hoje,
nós regredimos à Velha República“, “Classe emergente exigirá qualidade”. Enfim, são quatro páginas que
eu peço a V. Exª possa mandar transcrever nos Anais
da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
O que pensa FHC
Astier Basílio
Julho de 1994, Santa Maria da Vitória, interior da
Bahia. Afeito ao eleitorado urbano de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso debutava no Brasil profundo.
Na ocasião, aos 63 anos, ex-Ministro da Fazenda de
um plano exitoso, era postulante à presidência da República. “Senti que ia ganhar a eleição ali”, escreveu
anos depois. O povo pedia que o candidato autografasse as cédulas de 1 Real e durante o comício ergueu
o dinheiro. Política também é símbolo.
Maio de 2013, bairro de Higienópolis, São Paulo.
Em sua residência, o ex-presidente por dois mandatos,
me recebe. Aos 82 anos, é entrevistado por um repórter
que grava toda conversa em um celular. Outro símbolo.
O senhor imaginou que, anos depois do processo de
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privatização e modernização das teles, concederia uma
entrevista por um aparelho de telefone? “Não, nunca
imaginei”, contou. Reconhecendo a importância do seu
governo, FHC acredita que o PSDB, em sua agenda
propositiva para o eleitorado brasileiro, precisa ir além.
“O passado passou”, diz.
A falha do esquecimento do gravador na Paraíba
fez com que o imprevisto se transformasse em mote.
Aquela foi a primeira pergunta de uma pauta que consumiu quase duas horas, nas quais Fernando Henrique
Cardoso recebeu com exclusividade a reportagem do
CORREIO. Conversamos sobre questões atuais como
Comissão da Verdade, política compensatória de cotas, vinda dos médicos cubanos, reforma política, populismo na América Latina, legado de Hugo Chávez.
Falou-se também da Primavera Árabe, das relações do
Mercosul e a emergência da Aliança do Pacífico, além
da atuação de China e Estados Unidos no cenário econômico mundial, bem como da sucessão presidencial.
Ao se referir à candidatura de Aécio Neves, FHC
mais uma vez menciona a palavra “símbolo”. “Eu acho
que a política fala por símbolos”, opina e acredita que
o neto de Tancredo Neves encarna esse ideal de novidade, de linguagem contemporânea, necessários
aos dias de hoje.
Sobre participar ou não da próxima campanha
presidencial, FHC declarou: “Eu vou fazer o que for
demandado para eu fazer na campanha, como eu fiz
com o Serra também que não demandou; Aécio demanda mais, então, eu vou atender à demanda dele”.
Telefonia, novas tecnologias
A verdade é que, naquela ocasião, nós estávamos num aperto tremendo. Havia muita pressão diante da incapacidade do sistema telefônico brasileiro de
oferecer telefone, telefone fixo. Havia fila. Telefone se
alugava, se colocava na relação de bens. Nós sabíamos, obviamente, que estava em início a revolução do
setor tecnológico, sobretudo, de acesso aos computadores, à internet, mas eu não imaginava que fosse tão
rápida a evolução. Hoje, eu creio que tem, aproximadamente, mais de 200 milhões de celulares no Brasil,
naquela época havia 2 (milhões). Então, você vê como
também o país estava sedento de uma transformação
profunda nisso aí.
Gravações presidenciais
De fato eu, no fim do dia, gravava as minhas impressões. Não todos os dias, mas sobre quase todos
os dias. Isso eu só li o que foi degravado do primeiro ano de governo, 95. Agora, que eu estou com um
pouquinho mais de folga, estou lendo o começo de 96.
São mais de dez mil páginas do que já foi degravado.
A minha assessora, que se chama Danielle Ardaillon,
ela degravou tudo. E quanto mais eu leio, mas eu vejo
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que não dá para publicar tão cedo. Por que? Porque
quando você fala com toda franqueza, como eu falei para mim mesmo, você mexe com muita gente. E
mexe com pessoas do seu círculo, de outros círculos,
e eu não acho que convenha desatar uma série de interpretações. Eu vou deixar preparado para poder no
futuro ser usado.
Médicos cubanos
No fundo é o mesmo problema que nós enfrentávamos naquela ocasião. Você tinha uma enorme camada da população não atendida. Pela inexistência de
médicos, pelas dificuldades de você levar os médicos
em condições precárias de trabalho. E aquele programa
(PSF) foi muito importante porque ele ajudou muito na
redução da mortalidade infantil. E deu acesso. Quando eu deixei o governo havia 80 milhões de pessoas
atendidas pelo programa, que não parou mais, os programas continuam. Eu vejo que agora tem um debate
com os médicos cubanos. É porque são cubanos, que
fazem o debate. Se fossem médicos de outro país o
debate seria menos caloroso. Mas eu acho que não
procede. É claro que você não pode criar uma situação
de competição em desfavor dos nacionais. Mas o caso
não é de competição, o caso são de lugares vazios,
não são ocupados.
A medicina cubana avançou muito, justamente,
nessas práticas mais simples. A medicina de alta complexidade, certamente a do Brasil é melhor, isso sem
falar na dos Estados Unidos. Mas o que precisamos
para a população mais carente não é de tanta complexidade. Eu não vejo porquê dessa reação tão forte.
Revisão da ditadura
Foi um momento muito importante pra mim. A
questão da tortura, não era algo abstrato, era concreto, e eu transmiti minha predisposição aos ministros
militares todos logo no início do governo. Agora, eu
fui paciente. Você não pode fazer estas coisas açodadamente. Meu objetivo era o de fazer uma reparação
histórica. Inclusive, no discurso, assumi, em nome do
estado brasileiro, a responsabilidade pelas violências
praticadas. E criamos uma comissão para começarmos a fazer reparações.
Houve um dado momento em que esta comissão
começou a atuar, enfim, teve de fazer muitas reparações, e se chegou ao tema do Lamarca, que era o caso
delicado para as Forças Armadas, porque o Lamarca
morreu em combate, desertou. E o representante militar, do Exército, nesta comissão me procurou. Eu o
conhecia. Era um general muito correto. Ele me disse: olha presidente, eu vou ter que sair da comissão.
Todas as minhas opiniões não são tomadas em consideração. Eu falei: se o senhor fizer isso vai criar um
embaraço político para mim. Eu respeito. O caso do
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Lamarca, especialmente, eu sei a sua posição. Pedi
para que pudesse ponderar as suas razões. Eu disse que quando constitui a comissão, o resultado dela
seria acatado por mim. Então, eu vou ter que acatar.
Ele foi tão correto que não pediu demissão. Depois eu
acho que houve um pouco relaxamento dos critérios.
Deram muitas reparações talvez com um critério um
pouco exagerado. Gente que não sofreu tanta coisa. Às
vezes do setor privado. No Brasil sempre quem paga
o ônus de tudo é o cofre, é a Viúva, não é?
Hoje nós regredimos à Velha República
Em 2006, quando publicou o livro A Arte da Política – a história que eu vivi, Fernando Henrique afirmou que era favorável a uma revisão da Lei da Anistia.
Questionado sobre o assunto, o ex-presidente falou que
acatava a decisão da Justiça sobre o assunto.
“Naquela ocasião não tinha a avaliação do Supremo. Agora não tem jeito. O Supremo tomou uma
decisão, está tomada. O objetivo da Comissão da
Verdade é parecido com o que aconteceu na África
do Sul. E o que eles queriam lá? Era reconciliação. O
objetivo na África não foi punição, foi de reconciliação.
Eu acho que na medida em que a Comissão da Verdade expuser as questões e levar as pessoas a dizer:
“olha, eu errei”, mesmo os que torturaram ou os que
mataram estando na guerrilha, é aí que se cumpre o
objetivo dela. Porque o objetivo é: não dá para repetir
isso mais, chega. Não é o de punir. O Supremo deu lá
a decisão dele, mas o que o Supremo não decidiu é
como se reconcilia. E você não reconcilia sem o reconhecimento do erro. Eu acho que a Comissão deveria
ir para esse lado”.
Cotas e racismo
Como é que você faz a compensação, como é que
você não nega a discriminação que existe, portanto,
você tem que dar alguma coisa em compensação, e não
cria racismo. Isso é um ponto delicado. Recentemente
reeditaram um livro que eu fiz chamado Pensadores
que inventaram o Brasil, e eu reli algumas coisas que
eu escrevi sobre Florestan (Fernandes), sobretudo,
uns trabalhos sobre negros. Florestan sempre teve
essa preocupação que negros, os dirigentes negros da
época, também não recriassem o racismo, nem mesmo naquela coisa do Sartre, do racismo anti-racismo.
Porque no Brasil o risco é você tentar aceitar como
classificação a raça. Ora, a raça é um conceito antropologicamente muito complicado, pouco claro. Como é
que você vai aceitar que a raça é critério de classificação? De autodefinição tudo bem. Quando você faz uma
lei como essa (edital do Minc específico para negros)
você está dizendo: tem brancos e tem pretos, que são
duas qualidades diferentes, e isso aqui é só pra negro,
aí você está aprontando uma coisa que pode levar ao
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germe do racismo. Tanto faz se você disser que é só
pra negro ou só pra branco.
Trânsito no Congresso
Eu fui líder do MDB, do PSDB, e era relator adjunto da Constituição. Então, isso me deu uma larga
experiência em lidar com os partidos e autoridade moral
também. Isso facilitava, efetivamente. Quantas vezes
eu não ia ao Congresso como ministro? E você sabe
que a linguagem parlamentar é agressiva. Se você não
é parlamentar também se assusta; eu não me assustava, sabia como era e eu também era duro. Eu tinha
muita noção de que no Brasil os políticos que não dão
valor ao Congresso correm um risco grande. Porque
ou eles têm força pra fechar o Congresso, e aí não são
democratas, ou eles caem. O Congresso não pode ser
posto como uma coisa subordinada permanentemente
ao Executivo. É um jogo complicado. E se você tem
noção desse jogo, tem que ao mesmo tempo exercer
a liderança e respeitar. E isso é difícil. Quem tem experiência de vida no Congresso entende melhor isso.
Consulta popular
Eu sempre tive essa preocupação. É claro que
quando você está em um governo com muita popularidade. Quando você entra num governo e tem prestígio
e no caso o meu tinha o Real por trás, como no caso
Lula, pela questão social, você tem sempre a tentação da possibilidade de uma ação plebiscitária. Eu sou
profundamente democrata. Ou seja, eu acredito que
temos que fazer as instituições funcionarem.
Democracia, plebiscito
O fascismo faz isso também. Eu não acho que a
democracia direta, sob essa forma, seja a melhor maneira de governar. Faça uma pergunta se deve haver
pena de morte. Vem imediatamente a resposta que sim.
Não é por acaso que tem de ter filtros. O poder emana
do povo, mas, em qualquer momento, o povo inflamado vai decidir? Não. Todo ditador se apoia nisso. Não
todos. Mas os populistas se apoiam nisso. E é uma
confusão. Democracia não é o governo da maioria. É
o governo das leis. Feitas pela maioria. As leis são o
limite do jogo, que é a Constituição. Senão, para quê
serve a Constituição? Se consulta o povo a toda hora.
E não é bem isso. Tem de se ter um pacto. Eu acho
que é uma certa simplificação achar que a democracia é a consulta permanente à população. Em certas
circunstâncias tem de consultar. O nosso Congresso, a
Constituição, define quando se deve consultar. Quando
se pode fazer plebiscito, quando não.
Regressão política
Nós chegamos a um ponto no Brasil em que a
presidência imperial dissolveu aqui o que se chamava
de presidencialismo de coalizão. Hoje não há mais coalizão de nada nós voltamos à Velha República: oposi-
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ção e governo. Então, nós regredimos na nossa cultura
política. Isso em função do presidencialismo imperial.
Sociedade imperial?
Em certa medida sim. É o negócio do (Raymundo)
Faoro. Isso vem dos portugueses, espanhóis. Corporativista e monárquico. Isso pesou muito e pesa até hoje.
Embora eu tenha tentado valorizar mais os partidos,
hoje é difícil porque os partidos estão sumindo, na verdade. Só tem governo e oposição. Acho que estamos
num momento em que a cultura política está precisando de uma reformulação. (Astier Basílio)
1978
O sociólogo entra na política. Candidata-se ao Senado pela sublegenda do MDB. Fernando Henrique teve
apoio de Lula. Ficou na suplência e assumiu em 1982.
1992
Após o impeachment de Collor, Itamar Franco
chama Fernando Henrique para atuar como Ministro
de Relações Exteriores, que aceita o convite.
Partido há muito tempo no poder se acomoda
Defensor do parlamentarismo, ao ser perguntado
se acredita neste modelo político para o Brasil, Fernando Henrique se mostrou cético.
“A esta altura eu duvido. Eu acreditava. Eu votei. Eu era presidencialista, pois, a opção brasileira
era esta, a esquerda era presidencialista. Depois, eu
pensei: quem sabe o amadurecimento da sociedade
civil um desenvolvimento mais parlamentar. Eu acho
difícil pelo desfazimento da estrutura político partidária, só com governo e oposição. Como é que se resolve isso? Talvez seja possível, não é fácil e não vai ser
aprovado agora, mudar o sistema eleitoral para um
sistema mais, digamos, distritalizado. Por que hoje o
que acontece? Nós temos uma democracia de massa
sem cidadãos. O deputado, o representante, ele não
fala com o cidadão, ele fala com os setores intermediários que o elegem: a prefeitura, a empresa, o time
de futebol, as igrejas. E lá eles funcionam por frentes
parlamentares e não por partidos. E na hora do voto,
eles vão buscar os votos através das organizações
intermediárias e o representante não representa o cidadão, mas quem o elegeu. Eu vivi na Inglaterra. Em
Cambrigde. De repente, quem batia a sua porta era
o próprio candidato. Lá é um espaço menor, não dá
pra fazer isso aqui. Mas se você estabelecer o distrito aqui o candidato vai saber pra quem está falando.
Então, o que acontece? Tem a eleição, o parlamentar
vai responder àqueles que o elegeram. E outra coisa.
O povo não controla. Porque nem sabe em que votou,
esquece. Não cobra do representante. Não se tem a
ideia do “meu representante”. Nós temos uma democracia incompleta, na verdade. Nós temos liberdade e
não é a mesma coisa que democracia”.
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Chávez ligou no golpe
Foi muito curioso. E eu vou te contar um pequeno episódio. Eu era Ministro de Relações Exteriores
quando o presidente da Venezuela era Carlos Andrés
Perez. Eu telefonei para ele (quando do golpe dado
por Chávez, em 1992). Ele me falou: “oiga, oiga, no te
preocupes”. Falou que houve uns tiros. Bom, passou
um tempo, eu já como presidente, dez anos depois,
me telefona, sendo golpeado, o Chávez: “Mira qué
pasa acá, Fernando”. Eu falei: olha, Hugo, a posição
do Brasil é invariável nós não vamos apoiar isso não.
E de fato não apoiamos. Atuei para evitar a consolidação daquela situação lá. Os americanos apoiaram
imediatamente. Eu falei não. Havia uma reunião, acho
que na Costa Rica, uma reunião com Ministros do Exterior da região, eu falei ao Celso (Lafer): ó, levanta aí
a voz. O Brasil não apóia essa derrubada.
Legado chavista
Primeiro: o que eu acho de positivo. Chávez percebeu que havia uma situação de vazio de poder. Porque
as elites venezuelanas nunca olhavam para baixo. E ele
olhou. Disso daí derivou a popularidade dele. Ele veio
do “llano”. Basicamente era um militar. Eu acho que a
Venezuela tinha dois grandes problemas. Um ele tentou
enfrentar que foi a pobreza; o outro ele não enfrentou,
que foi a subordinação ao petróleo. Ele não fez. Ele
olhou pro povo, mas não olhou pro país. A Venezuela
está igual ao que estava antes. Sem perspectiva de
futuro. Está pior. Desorganizou a produção petroleira e
tudo o mais. Eu sempre dizia, mesmo quando ele estava lá, o balanço da história de Chávez vai ser até que
ponto ele vai, de fato, transformar a Venezuela. Agora,
por outro lado, ele foi, progressivamente, manipulando
as instituições com uma ideia um pouco plebiscitária e, mesmo, fascistizando, ameaçando a imprensa.
Mas era muito curioso. Ele não prendia ninguém. Não
houve perseguição no sentido de regime autoritário.
Não era assim. E não é até hoje. E a oposição se deu
muito mal porque em dado momento ela foi golpista.
Depois foi abstencionista, se eximiu, não foi democrática também. Agora tem uma oposição democrática. O
Capriles quase ganha lá.
Alternância de poder
Eu acho muito importante que haja alternância
de poder. Mesmo quando é contra a gente. Eu sou
muito amigo do ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos.
Fomos vizinhos lá no Chile. Sou amigo dele antes de
qualquer coisa, antes dele ser presidente. Ele foi meu
colega na Brown University. Depois que ele deixou o
governo e eu também. E conversamos muito sobre
isso. Ele queria talvez se candidatar uma outra vez.
E podia. Eu lhe falei: me parece que não vale a pena.
Porque está na hora de mudar. Chega um momento em
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que tem fadiga de material. E é bom que isso ocorra. A
política é feita também de acomodações. Quando um
partido está há muito tempo no poder fica acomodado.
Você não muda mais nada. E é tão difícil mudar. É todo
mundo ligado a não sei quê, a não sei quem, a interesses. Então, é muito importante haver a renovação.
E o Chavez não teve essa visão. Como aqui também,
setores do PT não têm isso.
Terceiro mandato
Acho isso muito negativo. E é uma herança do
Chávez. E, diga-se de passagem, o Lula teve sabedoria e não caiu nessa. Porque isso é negativo pro
país. A herança do Chávez é muito ambivalente, porque ele teve um papel importante na América Central
e em Cuba. Ele manteve o petróleo abaixo do preço.
Ele tinha uma noção de solidariedade entre os povos.
Por outro lado, nunca houve alguém tão provocador na
história como o Chávez. Porque o Fidel Castro nunca
provocou ninguém, foi provocado. O Chávez não. E os
americanos compravam petróleo sem parar. Ele provocou muito. Tudo o que ele podia fazer para provocar,
ele provocou. Mesmo imaturamente.
Contra o Imperialismo
Aí está um ponto que convém esclarecer. O imperialismo acabou. Nós vivemos a fase pós-imperialismo.
E o que era o imperialismo, pelo Lênin, por exemplo?
Era o controle das fontes de matéria prima e de mercados pela via militar estatal, não é isso? Invadia, prendia.
Com a globalização é o oposto. São as empresas que
passam a ter primazia e se inter-relacionam. Então,
o espectro da guerra imperial desaparece. Chávez
pode ser tão anti-imperialista porque não havia mais
imperialismo. Se fosse na Guerra Fria ele não poderia,
os Estados Unidos teriam de intervir, fazer o diabo. A
Guerra Fria acabou e acabou com o imperialismo como
tal. Não é que não exista mais dominação, há, mas de
outro tipo. (Astier Basílio)
1993
Com inflação beirando os 30%, assume o Ministério da Fazenda. Implanta o Plano Real que, por meio
da URV, é uma preparação para mudança da moeda.
1994
Com a consolidação do Real e a estabilização da
moeda Fernando Henrique deixa o ministério e derrota
Lula vencendo a eleição presidencial no primeiro turno.
Classe emergente exigirá qualidade
Fernando Henrique acredita que o Mercosul ficou incompleto. Avalia que a instituição parou por ser
apenas um acordo de livre comércio imperfeito. “Cada
vez que tem reunião de presidentes e ministros da fazenda é para diminuir as transações comerciais, para
se fazer exceções”
Integração latina
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O Mercosul não caminhou no sentido de uma
verdadeira integração. E por outro lado como o Brasil
ficou muito amarrado ao Mercosul, ele não fez acordos
comerciais com mais ninguém. Nós temos outro com
o Egito, com Israel. E só. Nós estamos sem margem
de manobra. Por outro lado, o Chavez introduziu um
elemento novo na América Latina. Uma tentativa de
se ter um outro modelo. Você pode acreditar ou não,
mas a tentativa dele, até certo ponto, foi configurada.
E este modelo arrastou muitos países. E o Brasil ficou
um pouco assim na dúvida. Se ele se manifesta a favor
do outro modelo ou contra.
Aliança do Pacífico
Estes países da Aliança do Arco do Pacífico não
só estão olhando para a Ásia, que nós não estamos,
eles têm uma economia muito mais liberal, mais aberta. Ou pelo menos retoricamente mais aberta. Eu acho
que o Brasil tem que olhar para essa questão com
atenção para saber o que vai acontecer com o futuro,
qual vai ser a nossa posição. As crises capitalistas são
devastadoras, mas acabam e elas não acabam com
o sistema, não vão derrubá-lo. E nós fizemos a nossa política apostando muito como se o Sul fosse sair
dessa crise à frente. Não vai.
EUA e China
Os chineses estão desenvolvendo a teoria do
socialismo harmonioso. A ideia de que tem de se conviver. E isso eles estão levando para o plano internacional. Ao invés de chocar, buscar áreas de convergência. Eu não acho que a China, não nas próximas
décadas, tenha um projeto hegemônico em nível global. Não. Claro que um país que cresce como a China
vai ter um maior peso. Mas eu não sei se eles vão ter
a pretensão que os americanos, alemães e ingleses
tiveram, de serem, realmente, o exemplo do mundo.
Veja o Bush, no momento em que os Estados Unidos
tiveram de entrar em retração e aceitar o mundo islâmico, ele fez o contrário, fez a guerra para botar a
democracia lá. Eu não vejo os chineses fazendo isso.
Vejo a China muito mais concentrada nos problemas
dela do que num projeto hegemônico.
Primavera Árabe
Tem um livro, do Manuel Castells, até citei no
meu último artigo no Estado de São Paulo, onde ele
discute as várias experiências da Primavera Árabe,
do Occupy nos Estados Unidos, desses movimentos
que têm a ver com a internet, com o reforço da ideia
de individualidade, e no final é uma conclusão curiosa;
curiosa não, preocupante, enfim, ele diz: “até agora,
esses movimentos foram capazes de em certas circunstâncias quebraram instituições, mas não criaram
novas”. Como estes movimentos não são movimentos
agregadores são movimentos que não aceitam muitas
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lideranças, são movimentos, não são estruturas, não
são instituições, então, caíram num buraco. Tem outro
autor de que gosto muito que chama-se Moisés Naím,
um venezuelano que mora nos Estados Unidos, ele
publicou um livro agora, The End of Power – O Fim do
Poder. Na verdade, é o fim do poder como era antes.
Esse é mais otimista quanto ao que você tenha hoje
micropoderes, um pouco como o que Focault falava,
que você vai ter uma mudança institucional, e ele volta
a falar em partidos. O Castells não acredita em partidos,
mas em movimentos, ele acha que a realidade de hoje
é de movimentos. Se você ficar só no movimento dá
na Primavera Árabe. Pegue a Tunísia. A Tunísia avançou bastante, mas o Egito menos. Porque você tem
um problema: não se tem como mudar, de repente, a
cultura. Você tem que aceitar a diferenciação cultural.
Valores universais
Não dá pra pensar que não existem alguns valores
universais. Esse é o limite: não à tortura, igualdade com
a mulher, etc. Agora, fora daí, o resto vai ser diferente.
Usar o véu, qual valor que há aí? Os franceses, por
causa do seu republicanismo, não permitem. Acho que
isso é um exagero. Como os americanos que querem
impor a democracia representativa. Também acho um
exagero. Houve uma certa ilusão sobre a possibilidade
de um mundo homogêneo. Até por causa da globalização. Veja por exemplo o Japão. Era segunda maior
economia do mundo. A terceira hoje. Ele não deixou
de ser japonês. A cultura não mudou, mentalmente.
Então, você tem que ter uma compreensão, utópica
que seja, de que vamos limitar o máximo daquilo que
você diz: isso é inaceitável, e vamos fazer armistícios
vários sobre o que é aceitável pelo mundo afora. É o
caso da cultura brasileira que sempre foi um tema para
os sociólogos, e eu acho que isso tem de se valorizar
porque aqui sempre houve uma certa cultura de valorização do outro. Por isso que acho que o negócio do
racismo é perigoso, porque é contra a aceitação do
outro. Aqui é mais fácil a aceitação sobre o outro. Aqui
passam leis como casamento gay. Não tem movimento
da sociedade contra. Tem gente contra. Mas você não
tem, como lá na França, gente até hoje lá lutando. São
mais resistentes à variabilidade.
E os evangélicos?
De onde é que vem isso? São seitas. Facções
cuja origem é anglo-saxã, que foram assimiladas e
estão crescendo muito aqui. Não é católico. É mais
intolerante. A própria busca da identidade racial tal
como ela se desenvolveu em certos setores vem dos
Estados Unidos. Tem a Fundação Ford com muitos
programas por aqui. Baseados na realidade deles
lá. Então, isso é um problema. Eu acho que a gente
deve abrir o jogo: olha, cuidado. A mesma coisa com
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os protestantes. Tenham o Deus que vocês queiram,
mas não me venham transformar isso aí numa forma
de conduta generalizável. Porque isso não diz respeito
mais à religião, diz respeito a comportamentos.
Fundamentalismo
Se essa representatividade fosse majoritária, seria
um problema, mas não é. Ainda é muito pequena. O
que não quer dizer que dar-se à luta pela democracia
porque eles por instinto não são democráticos. E toca no
fundamentalismo. O dilema todo é que são as religiões
monoteístas. Eles só têm o Deus e aquele é o verdadeiro e o resto é falso. E eu tenho que converter você.
Religião e parlamento
Ah... aí, complica muito. É um rolo grande. Se o
PT tivesse um pensamento democrático mais profundo
estaria pensando nisso. Qual é o limite da democracia?
Não tem que confrontar com eles – vocês preguem à
vontade; aqui não, são instituições, democráticas. Se
você apoia o meu governo eu não te dou a minha alma,
a minha alma é democrática. Não dá para dividir entre
bons e maus e somar. Isso é tomismo, não é dialética.
PT: social democrata?
O PT quando nasceu foi como um partido libertário, muito anti-institucional. O Lula dizia que a verdadeira
anistia do trabalhador era acabar com a CLT. Porque
ele achava que a CLT era fascista, corporativista. Eles
tinham estas atitudes. Alguns setores foram evoluindo.
Marxizaram o PT. Não de luta armada, que ele nunca
foi. Enfim, uma visão mais de luta de classes. Eles não
aceitavam a ‘democracia burguesa’. Pouco a pouco,
o que foi predominando no PT? Foi o sindicalismo.
Houve o arrefecimento dos ardores revolucionários, a
exemplo de Zé Dirceu e do Palocci. O que prevaleceu
foi o sindicalismo. O PT passou a ser um partido muito
mais social-democrata sem reconhecer. Ou seja, um
partido que quer fazer reformas dentro dos quadros
de uma economia que é capitalista. Deixou de propor
o socialismo. Tudo bem não propor o socialismo, mas,
então, que diga. Porque até hoje eles não aceitam dizer
que são social-democratas. Até hoje eles não dizem
que aceitam as economias de mercado. Eles continuam com uma subjetividade socialista, mas com uma
praticidade que aí vale tudo.
PSDB com outro nome
Minha proposta era que fosse democrata popular.
Fomos voto vencido, eu e o Montoro. A social-democracia foi outra coisa. Foram os trabalhadores organizados. Os sindicatos. Eles queriam o quê? Queriam obter
aquilo que a sociedade já tinha obtido. É outra questão
a nossa. A classe trabalhadora como tal, como força,
minguou. Então, o que é que fez? Virou um partido de
assalariados. Que era o que eu pregava. Quando eles
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diziam: vamos fazer um partido de trabalhadores. Eu
dizia não. Tem que ser mais amplo do que isso.
Discurso do PSDB
Do que é que o Brasil precisa nesse momento?
Acho que precisa de um novo aggiornamento. O que
foi que o PSDB fez? O PSDB ajustou a economia brasileira à globalização. Tem nada de neoliberal. Isso é
bobagem pura. Eu nem sabia o que era neoliberal
naquela época. Consenso de Washington? Eu nem
entendia o que era isso. O que o PSDB pode fazer de
novo é dizer: olha aqui, minha gente, temos que dar um
novo salto, porque a economia está se reestruturando
de novo, com novos motores e nós estamos afastados
deles. Temos uma visão estratégica, diferente da atual.
E a coisa agora é em rede, não é Sul/Sul. Melhorou a
quantidade, mas não melhorou a qualidade. As classes
emergentes não vão querer só quantidade, vão querer
qualidade. Melhor educação, melhor atendimento de
saúde. Melhor tudo. E isso requer gestão.
Me vesti de vaqueiro
Aí você vai ter que ter gente, política não se faz
só com ideias, e isso tem que se encarnar em pessoas. Pessoas que são capazes de traduzir isso em
coisas que a população sinta. Porque eu acredito na
candidatura do Aécio? Porque ele sozinho já simboliza
isso. Ele é novo, contemporâneo, não é formal e já fala
essa linguagem da atualidade. Eu acho que na política você fala também por símbolos. Política é símbolo.
Outra coisa que eu fiz lá no Nordeste botei uma roupa
de vaqueiro e montei a cavalo. Todo mundo gozou. Mas
você tem que expressar simbolicamente. Eu acho que
o problema nosso é que você tem que expressar essa
contemporaneidade hoje.
Postura incisiva
Eu vou lhe falar de uma coisa que eu não posso
subscrever porque é grave. Na reunião do PSDB, o
governador de Goiás chamou o Lula de canalha. Foi
fortíssimo. Eu não quero que se diga isso, eu não quero
que se faça isso. Mas alguma coisa tem que ser feita.
Porque se não você não marca. O Lula quando quer
marcar, ele marca. Por isso que ele marca o amigo e o
inimigo. Não tem jeito. Você tem que definir o inimigo.
Assumir legado
Isso mudou já. O PSDB já está assumindo. (Como
será colocado para a população?) Isso não é para a
população. Isso é mais uma briga entre políticos e jornalistas que ficam o tempo todo: olha não está assumindo. (Trabalho na campanha de Aécio?) Não. (Participação em horário político?). Se me chamarem, sim.
(Comício?) Eu fui a comício do Serra. Mais no final. Mas
acho que isso não seja o mais importante. Quem tem
que ganhar a campanha não sou eu, é o candidato. O
caso do Lula foi diferente porque ele estava no gover-
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no, a Dilma era desconhecida, e o Lula não tem limite
para usar a máquina pública para fazer campanha, nós
não fazemos isso. Eu vou fazer o que for demandado
para eu fazer na campanha, como eu fiz com o Serra
também que não demandou; o Aécio demanda mais,
então, eu vou atender à demanda dele. Mas sempre
com um certo cuidado. A gente tem que entender qual
é o momento da vida. Eu já tenho 82 anos.
Palanques
É importante, mas não é decisivo. Se fosse decisivo Lula não seria presidente na primeira vez. Eu
acho que se os candidatos conseguirem uma mensagem que caía fundo, vai ter quem os apoie. É claro
que Aécio tem predisposições favoráveis porque tem
Minas. Bem ou mal, nós temos 7 governos estaduais. Isso também ajuda. E você vê o fato de Eduardo
(Campos), de Pernambuco, ser candidato é importante. (Ele falou pro senhor que seria candidato?) Falou.
( ) Acredito. O que ele tem a perder? Se ele quiser
ser gente... Eduardo pode pensar em 14, como pode
pensar em 18. O que Serra constrói em 14 não serve
para nada. Quando você pensa em termos históricos,
não é só a primeira eleição. Por isso que eu acho que
a candidatura do Aécio é boa pro PSDB e não faria
sentido o Serra agora. Porque o Serra não tem 18. O
que ele construir em 14 não serve pra nada. O Aécio,
ainda que perca, ele constrói para 18. Com o Eduardo
é a mesma coisa. (Sob esta perspectiva, a candidatura
de Eduardo Campos é factível?) Acredito sim. Não sei
qual será a postura, o discurso dele.
Aécio e oposição
A conjuntura favorece mais a uma candidatura
do Aécio do que a dele. Porque ele tem Minas, é mais
conhecido. E pode falar mais facilmente como oposição.
(Prejudica o fato dele não ter tido uma postura mais
incisiva na oposição?) Prejudicar não prejudica, mas
teria ter sido positiva, mas não foi, mas prejudicar não
prejudica, o povo não está nem aí, o povo vai saber
da eleição, na eleição. (A economia tem peso?). Tem
peso sim. Por que hoje o Eduardo se lança? Porque
ele percebe que a economia já não é igual. O governo
não é igual. A Dilma, ou melhor, o governo da Dilma,
tem uma qualidade de desempenho abaixo da do governo do Lula.
Nova geração política
Tem muito prefeito novo. Veja lá o de Recife, Geraldo (Júlio, do PSB). (O que diferencia essa geração
da sua?). Essa geração vem de uma experiência que
não é a nossa, que confrontou o regime autoritário.
(Beneficia?). Não sei se beneficia. Tem que olhar para
outros temas. E isso é mais ou menos inevitável. Chega um momento em que você tem uma substituição de
gerações. Nós estamos num momento de substituição.
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Eu sou de outra ainda. Eu sou sobrevivente. Os meus
estão lá embaixo. Ou lá em cima. Quem é que da minha
geração que está ativo na política? Da minha geração?
Não tem ninguém. Com 80 anos? (Sarney). É, o Sarney. Também chegou o momento dele. (Astier Basílio)
1998
Aprovação da emenda da releeição. Fernando
Henrique concorre a um segundo mandato e novamente derrota o petista Lula, com vitória no primeiro turno.
2011
Ao completar 80 anos, ex-presidente é cercado
de homenagens, PSDB recupera o legado de seu governo. FHC lança o livro A Soma e o Resto, fazendo
balanço da vida
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cícero Lucena, eu acato o seu encaminhamento e, ao mesmo tempo, aproveitando o ensejo,
tenho certeza que em nome do Senado da República,
desejar feliz aniversário ao Senador e ex-Presidente
da república Fernando Henrique Cardoso, celebrado
no dia de ontem.
Então, peço que remeta a S. Exª os nossos votos
de feliz aniversário, em nome do Senado da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª já está inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço licença ao Senador Ruben Figueiró para anunciar
a visita ao Senado dos Vereadores de Piraju Carlos
Alberto Camargo Lima, do PT, José Carlos Brandini,
Luciano Lopes Louzada, João Fernando José, Presidente da Câmara, e Sérgio Antonio Sanches.
Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sejam bem-vindos!
Fica registrada, nos Anais da Casa, a visita dos
senhores.
Passamos a palavra de imediato ao Senador Ruben Figueiró, pelo tempo de 10 minutos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da
TV Senado, quero registrar, com muito prazer, também
a presença no plenário do Senador Tomás Correia,
por quem tenho admiração pelas intervenções que
fez quando aqui exerceu o mandato, sobretudo, na
Presidência eventual desta Casa, sempre atencioso...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E presidiu muitas e muitas vezes.
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ... sempre tolerante com os oradores na questão do
tempo, o que mostra o seu senso democrático. Eu também gostaria de saudar os Srs. Edis aqui presentes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há muitos
anos, li um pensamento de um sociólogo americano que mantenho gravado na minha memória. Frank
Crane afirmava: “Não se envelhece com o passar dos
anos e sim com o abandono dos ideais”. Nesta fase
de minha vida, mantenho aqueles ideais que, na juventude, traziam-me entusiasmo e fibra para lutar pelo
que entendia como certo no meu direito de cidadania.
Confesso a V. Exªs que, nada obstante as travessias caudalosas que tive ao longo destes quase 82 anos
de existência, mantenho-me fiel ao que entendi como
fé naqueles anos venturosos da academia universitária.
Agora, ao observar, à distância, a movimentação
dos mais jovens do meu País, volto no tempo para puxar da memória momentos marcantes de minha participação em movimentos que, guardados o tempo e
as proporções, não são muito diferentes dos que motivam a rebeldia em jovens ante o que ocorre com as
decisões de governo, não importa qual a sua esfera.
Hoje, a razão são vinte centavos. Naquela época,
1957, 30 de maio, lembrando a célebre noite do massacre também da juventude revoltada da Espanha, o
famoso dia de São Bartolomeu, jovens universitários
da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, a famosa
faculdade do Catete, se ergueram num brado que se
tornou nacional, como esse que hoje acontece, porque o governo do então Distrito Federal determinou
o aumento em vinte centavos – vejam a coincidência
– do preço das passagens de bonde, o mais tradicional meio de transporte da população carioca à época.
A polícia especial, Sr. Presidente, a dos quepes
vermelhos, grupo extremamente repressor dos movimentos populares, ainda vigente, por incrível que pareça, no governo democrático de Juscelino Kubitscheck,
e fruto do Estado Novo ditatorial de Getúlio Vargas, agia
com rigor e violência, com os instrumentos típicos de
um governo discricionário.
Eu, como tantos outros jovens, levei dela muitas
cacetadas, cujos sinais ainda nesta idade tenho marcas. Daí porque compreendo como justas as manifestações de rebeldia dos jovens de hoje e espero que os
governos tenham, como teve JK naqueles episódios, a
compreensão e o respeito à legitimidade dos reclamos
democráticos da juventude quando estabeleceu o direito
de se reunir e manifestar, respeitada a ordem pública.
O grito dos universitários, Srs. Senadores, não é
aquele que vem seguido pela ação criminosa de baderneiros e vândalos que tudo quebram com prejuízos
aos bens públicos e privados.
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Aos jovens idealistas, o respeito a suas ideias.
Aos vândalos, a ação da polícia, inapelável.
É inadmissível que um grupo mínimo de arruaceiros, se comparados à grande massa que se manifesta
pacificamente e de forma ordeira, continue a saquear
e depredar os prédios públicos e privados, trazendo
danos não só financeiros, mas ao patrimônio histórico, como no caso da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro e de tantos outros.
Sr. Presidente Paulo Paim, lembro-me também
da frase que o saudoso Ulysses Guimarães costumava
dizer. Abro aspas: “Os políticos precisam escutar a voz
rouca das ruas”. Fecho aspas. A voz das ruas já não
é mais rouca, é altissonante! E parece que o Governo
e os partidos políticos não a estão ouvindo.
Alguém me indagou: o que está acontecendo
com os partidos? Somente aqueles de posição extremamente radical estão presentes nos movimentos dos
jovens, e, assim mesmo, de uma forma muito discreta.
A minha resposta àquele interlocutor foi a de que os
jovens se sentem abandonados pelos partidos e a raiz
desse distanciamento vem de longe, desde quando
se extinguiram aquelas legendas tradicionais pelo Ato
Institucional n° 2 do governo militar.
Até então, a mocidade, sobretudo universitária,
estava integrada, pelas suas opções doutrinárias, a
algum partido político cujas ações tinham acentuado
reflexo nas entidades representativas do estudantado,
como a UNE, em nível nacional, as UEEs, nos Estados, e as Umes, nas cidades.
A UNE, como entidade representativa e autêntica, teve uma curta sobrevida, com o último grito
democrático no Congresso de Ibiúna, em São Paulo, em outubro de 1968. Hoje, embora reorganizada,
com amplo apoio oficial de recursos, parece refletir o
que se condenava no passado: a “pelegada”, graças
às benesses governamentais, razão por que nem tem
sido lembrada nesses atuais movimentos da juventude
que se estouram por todo o País.
Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, Srªs
e Srs. Senadores, é que os partidos não têm conseguindo valer-se deste imenso potencial de mobilização
que é a Internet por meio das mídias sociais.
Concedo, com muita honra, a palavra ao ilustre
Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Francisco Dornelles vai falar em
seguida a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– V. Exª deixou o microfone levantado, mas considero
um aparte valioso de V. Exª.
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O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Aproveito para cumprimentar V. Exª pelo brilhante
pronunciamento.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Muito obrigado.
Continuo, Sr. Presidente.
A revolta que levou milhares de brasileiros às ruas
não é liderada por nenhuma grande personalidade.
Não foi necessária a organização de nenhum partido,
sindicato ou entidade. No entanto, esse inconformismo
difuso pode ser mais bem organizado.
É o momento de buscar as novas cabeças: os
futuros comandantes da Nação. As legendas estão
envelhecendo. Há muitos anos não desponta, no País,
uma verdadeira liderança estudantil.
Agora, creio que o eminente Senador Pedro Taques, que eu desejo seja o futuro governador do meu
Estado querido de Mato Grosso, me honrará com o
seu aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Ruben Figueiró. V. Exª honra o Estado de Mato Grosso do Sul. Eu concordo com parte
do discurso de V. Exª, uma vez que o senhor é um homem cordial, um homem educado. Eu vejo que o sistema partidário no Brasil não está envelhecendo. Ele
está podre! Podre! A prova é isso que nós estamos
vivendo aqui. Parece que nós estamos no Palácio de
Versalhes. Enquanto o cidadão, aí fora, está protestando, nós, aqui, estamos deitados em berço esplêndido.
Lá fora, o cidadão está-se manifestando. Nós, da classe política, precisamos nos antenar nisso. O sistema
político no Brasil, hoje, é uma farsa: partidos políticos
sem ideologia, o Legislativo...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) –... se
apequenando todos os dias, mais ou menos em obediência ao presidencialismo imperial, e a Presidência
da República, com todo respeito à Presidente Dilma,
vai a São Paulo para falar com o oráculo. Parece O
Quarto K, do Mario Puzo. Ela vai falar com o oráculo
para resolver a situação.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
Realmente, as minhas palavras não têm o vigor
das de V. Exª, até porque V. Exª é mais jovem. É isso
que nós esperamos aqui.
A minha fase já está passando,...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT. Fora do
microfone.) – Não está!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
,mas a sua é a voz dos jovens que estão se rebelando
nas ruas, numa justa manifestação.
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Discordo de V. Exª. V. Exª é mais jovem do que eu. Não
é idade que é jovialidade, mas o espírito público que
V. Exª detém.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Senador Pedro Taques, no início de meu discurso,
V. Exª deve ter ouvido que não se envelhece com o
passar dos anos, mas, sim, pelo abandono dos ideais.
Eu me considero, pelo menos em ideias,...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
...tão jovem quando V. Exª.
Sr. Presidente, já estou concluindo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, boa parte dos
políticos iniciou sua carreira, por assim dizer, no movimento estudantil.
A indignação nata é inerente da juventude, que
quer mudar o mundo, que tem a esperança no futuro
e em dias melhores.
Por isso, já passou da hora de os partidos,
com pê maiúsculo, chamarem os jovens para que,
efetivamente, participem do processo político. Está
na hora de resgatarem a credibilidade da classe
política, tão necessária ao sistema representativo
e democrático.
Chamou-me a atenção a falta de lideranças que
despontem como reais interlocutores dos manifestantes. Parece-me que alguns dos jovens que têm se
manifestado pela imprensa não perceberam a dimensão da grandiosidade deste movimento que se tornou
nacional, organizado pelo Facebook.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Estou concluindo, Sr. Presidente.
Na capital do meu Estado, Campo Grande, a
juventude fará coro às manifestações. Mais de 25 mil
pessoas já confirmaram presença, pela mídia social,
no ato desta quinta-feira. Prometem três dias de protestos. Agora, não só as capitais, mas as cidades de
médio porte também participam do movimento. Pergunto: até quando ocorrerão tais manifestações Brasil
afora? Impossível prever. Provavelmente, acabarão
como começaram.
Infelizmente, Sr. Presidente, acho que não estão
seguindo a recomendação do Dr. Ulysses Guimarães.
Será que os governantes estão ouvindo a voz rouca –
eu diria altissonante – das ruas?
A Presidente Dilma Rousseff disse, ontem, que
está atenta à voz das ruas e dividiu o ônus da insatisfação popular com os governos estaduais, os Legislativos e o Judiciário.
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Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de fato, há
uma queda...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
...de credibilidade popular em relação às instituições
da República e aos partidos políticos. Mas é preciso
a Presidência admitir que por trás dos protestos estão a inflação e a carestia, consequências da política
econômica do Governo Federal.
Para tentar apaziguar os ânimos, o Planalto sugeriu a desoneração de impostos no setor de transporte
público de passageiros. Porém, medidas imediatistas
e de sufoco são o mesmo que tapar o sol com a peneira, porque, afinal, o débito, de uma forma ou de outra,
vai acabar no bolso do povo, eis que o Governo, como
sempre faz, vai procurar meios para tapar o buraco das
finanças públicas.
As medidas têm que ser de amplo espectro, especialmente no setor de transporte urbano, e é preciso,
primeiro, desobstruir o sistema para, assim, permitir
o barateamento dos custos. Disciplinar o trânsito, que
está caótico até nas pequenas cidades do País, projetar e concluir, em caráter de urgência...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
...vias expressas e garantir a fiscalização rígida para
que os veículos particulares respeitem as normas de
tráfego em horário comercial, além, é claro, de garantir um transporte de passageiros eficiente, integrado,
limpo, de boa qualidade e a preços justos são apenas
alguns dos exemplos.
Estou concluindo, Sr. Presidente, muito grato pela
atenção que V. Exª está me dispensando.
Especifico esta questão que é um dos motes mais
prementes dos protestos que têm tomado as ruas do
País nos últimos dias. Mas o clamor pelo passe livre é
um dos pontos imersos nesta imensa e difusa pauta de
reivindicações, que manifesta o repúdio à corrupção e
ao uso indevido do dinheiro público.
Ainda ontem, ressaltavam, com a ênfase democrática que possuem as duas maiores figuras e expressões do meu Partido, o PSDB: o seu Presidente
de Honra, Fernando Henrique Cardoso, e o Presidente nacional, Senador Aécio Neves, que as manifestações que eclodem por todo o País têm a legitimidade
da mais autêntica explosão de sentimentos, expressa
num espetáculo democrático nas ruas e nas praças.
Reforçam que é preciso mudar; que os que têm
o mando do poder político se despertem e tenham a
consciência de que algo não vai bem.
Sr. Presidente Paulo Paim, no passado, dizia-se
que, antes de tomar uma decisão, dever-se-ia ouvir os
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mais velhos. Hoje, pela explosão das ruas, devemos
ter a consciência de que é importante ouvir o brado
da juventude.
Srs. Senadores, é o que penso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró.
De imediato, como Líder, Senador Francisco Dornelles, Líder do PP.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu sempre fui um crítico muito veemente do funcionamento do Conselho
Administrativo de Defesa da Concorrência. Entretanto,
minha posição modificou-se plenamente após a edição da nova Lei de Defesa da Concorrência, em 2011.
O desempenho do Cade, Sr. Presidente, sob os
auspícios da nova lei, foi reconhecido internacionalmente pela revista britânica Global Competition Review. Em sua mais recente edição, essa publicação
anunciou que o Cade recebeu quatro estrelas, entrando
para a categoria das agências “muito boas” e se aproximando de suas congêneres dos Estados Unidos, da
União Europeia, da França, da Alemanha, do Reino
Unido e do Japão.
Ao classificar o Cade com quatro estrelas, a revista destacou, entre outros pontos, em primeiro lugar, o
sucesso na transição para a Lei nº 12.529, a instituição
do regime de análise prévia de atos de concentração
e a celeridade do órgão ao decidir casos simples em
um prazo médio de 19 dias, um dos mais rápidos do
mundo, implementação de critérios mais rígidos para
notificação de fusões e aquisições, implementação de
melhorias na política de combate a cartéis, aumento
do orçamento da autarquia.
Sr. Presidente, eu repito que fui um crítico da atuação do Cade no passado, e, por esse motivo, quero
cumprimentar o órgão, na pessoa de seu Presidente,
Vinícius Carvalho, e na de seus diretores, pelo atual
desempenho dessa autarquia, estando certo de que
o Congresso Nacional estará sempre à disposição do
Cade para considerar quaisquer outras iniciativas de
aperfeiçoamento de seu marco legal julgadas necessárias para o contínuo fortalecimento da concorrência.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Eu solicitaria a V. Exª a publicação do meu pronunciamento na íntegra.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o CADÊ foi constituído como
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autarquia em 1994 pela Lei 8.884. O funcionamento
do órgão sob essa lei mostrou a necessidade de aperfeiçoamentos de seu marco legal, visando a dar-lhe
mais produtividade.
Para exemplificar, essa lei estabelecia que seriam
submetidas ao CADÊ as operações cujos atos de concentração econômica envolvessem grupos em que um
tivesse faturamento bruto de pelo menos 400 milhões
e outro faturamento de 30 milhões de reais. Como os
referidos valores nunca tinham sido corrigidos, o CADÊ
destinava parte substancial de seus esforços para examinar casos de concentração pouco relevantes. Esses
valores foram corrigidos em decorrência da nova Lei
Brasileira de Defesa da Concorrência, de 2011, e de
sua regulamentação, para 750 milhões e 75 milhões
de reais, respectivamente.
A adoção de critérios mais rígidos para a notificação obrigatória de operações ao CADÊ permitiu o
registro de notificações de 262 atos de concentração.
Em 2011, o volume de notificações foi mais do que o
dobro: 684 operações. Além das alterações na realidade econômica do país, a diminuição decorre do novo
critério de notificação.
A maior celeridade do CADÊ na análise de atos
de concentração decorre também das seguintes mudanças trazidas pela nova lei.
Em primeiro lugar, em razão da unificação de
competências de instrução e julgamento dos processos em um único órgão – antes as atribuições eram
compartilhadas entre a autarquia, a extinta Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério
da Fazenda.
Em segundo lugar, a criação da Superintendência-Geral, prevista na nova lei, somada à decisão gerencial
do CADÊ de criar uma coordenação de triagem e outras especializadas por setor, conferiu maior agilidade
na análise dos processos. De acordo com dados do
CADÊ, das 250 operações julgadas sob a nova lei, 95%
foram decididas pela Superintendência-Geral. Desse
modo, o Tribunal do CADÊ pode se dedicar apenas aos
casos mais relevantes concorrencialmente e também
aos processes referentes a condutas anticompetitivas.
Desde a vigência da Lei 12.529/11, o órgão julgou 23
processos administrativos referentes a infrações à ordem econômica, condenando 11 deles, números recordes em comparação com outros anos.
O desempenho do CADÊ sob os auspícios da
nova lei foi reconhecido internacionalmente pela revista britânica Global Competition Review. Em sua mais
recente edição, essa renomada publicação anunciou
que o CADÊ recebeu quatro estrelas, entrando para a
categoria das agências “muito boas” e se aproximando
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de suas congêneres dos Estados Unidos, União Européia, França, Alemanha, Reino Unido e Japão.
Ao classificar o Cadê com quatro estrelas, a revista destacou, entre outros pontos: (i) o sucesso na
transição para a Lei 12.529/11; (ii) a instituição do regime de análise prévia de atos de concentração e a
celeridade do órgão ao decidir casos simples em um
prazo médio de 19 dias – um dos mais rápidos do mundo; (iii) implementação de critérios mais rígidos para
notificação de fusões e aquisições, conferindo mais
agilidade à atuação da autarquia; (iv) implementação
de melhorias na política de combate a cartéis e no
Programa de Leniência; e (v) o aumento do orçamento da autarquia, apontado como fator relevante para
o seu crescimento.
Sr. Presidente, eu que fui um crítico da atuação
do CADÊ no passado, quero cumprimentar o órgão, na
pessoa de seu presidente Vinícius Carvalho, e na de
seus diretores, pelo atual desempenho dessa autarquia,
estando certo de que o Congresso Nacional estará à
disposição do CADÊ para considerar quaisquer outras
iniciativas de aperfeiçoamento de seu marco legal julgadas necessárias para seu contínuo fortalecimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Senador Francisco Dornelles, que agilizou sua fala.
Naturalmente, V. Exª será atendido na forma do
Regimento. E pode continuar com seu pronunciamento.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado.
Não, eu gostaria que fosse publicado na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Será assegurada, na forma do Regimento, a
publicação, na íntegra, do seu pronunciamento.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Na ordem dos inscritos... Falou um líder, agora
fala o Senador Pedro Taques, que permutou com o
Senador Inácio Arruda.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Presidente, peço minha inscrição para falar em nome do
PDT, pela Liderança do PDT.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está assegurada.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, amigos das redes
sociais, que também estão nas ruas, hoje não só nas
redes sociais, estamos em época de competição de
futebol. Este Plenário é a prova disso. Nosso povo tem
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paixão por esse esporte, uma paixão coletiva. Sofre
nas derrotas, mas se une, integra-se na alegria compartilhada das conquistas.
O futebol, Senador Cristovam, une pessoas, dá
um sentido comum à sua emoção e às suas atitudes.
Mas, nos últimos dias, o que uniu milhares de pessoas, que foram às ruas em Brasília, São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Pará, no Brasil inteiro? Foram
os R$0,20 da passagem? Com certeza, não.
Precisamos reconhecer a nossa surpresa. Ninguém, nesta Casa, ninguém, dentro da classe política,
pode chegar aqui e dizer que sabe o que o povo está
querendo dizer quando se une e vai às ruas. Temos
de reconhecer que ainda precisamos ouvir muito mais
o que vem das ruas ou o que vem dessas pessoas,
desses jovens. Precisamos pensar muito sobre o que
eles querem comunicar.
Mas uma coisa é certa, Senador Eduardo Braga,
a bronca é com a classe política, a bronca é com o que
se faz com o poder que o povo confere nas urnas, ao
menos pelo que penso.
Até ontem, o cidadão brasileiro aceitava o baixíssimo grau de legitimidade participativa nos atos do
Poder Público e as consequências disso sobre a sua
própria vida. Mas, agora, o que presenciamos foi uma
implosão dessa falta de legitimidade. O povo quer mais!
Por dezenas de motivos, o cidadão foi e continua nas ruas para reclamar diretamente a sua soberania – ele é o titular do poder –, a titularidade do seu
poder legítimo. Exige educação de qualidade e saúde
pública. É contra o aumento das tarifas do transporte
público; é contra o que é desumano, que é esse mesmo transporte público nas nossas cidades; é contra
a corrupção; é contra os gastos exagerados com as
obras da Copa do Mundo; é contra a PEC nº 37, que
traz impunidade aos corruptos.
Senador Cristovam, eu me recordo de que, desde o ano passado, nós, desta tribuna, falamos várias
vezes sobre corrupção e de que V. Exª fala sobre a
necessidade de educação. Muitos Senadores diziam
o seguinte: esse discurso é udenista, esse discurso é
lacerdista, esse discurso é moralista. Quero ver Senadores subirem à tribuna e dizerem isso diante do que
está ocorrendo nas ruas. Ou as ruas mudaram, ou os
políticos devem mudar.
O que vemos, Senador Cyro, é a multidão dos
direitos invisíveis tentando ganhar visibilidade, tentando se fazer vista. É o cidadão cansado do mundo das
desigualdades, do mundo das perseguições sociais,
do atraso, do ódio e do preconceito. É o cidadão cansado do mundo onde a dignidade da pessoa humana
é ofendida todos os dias.
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Srs. Senadores, precisamos ler a história de acordo com o seu momento histórico. O que essa multidão
ensina é que não existe uma única razão para mais de
um milhão de pessoas já terem ido às ruas protestar.
Alguns dizem 250 mil; outros, 500 mil. Não há de se
falar em falta de causa. A causa é a indignação! Dizia
um dos cartazes: “Tem tanta coisa errada que não cabe
em um único cartaz!”.
Hoje, cada cidadão é um partido político. Os
partidos políticos não mais representam entidades intermediárias entre o cidadão, o Estado e aquele que
exerce o poder. Os partidos políticos estão desprovidos
dessa legitimidade em razão do que ocorreu. Todos os
partidos políticos não passam, com todo o respeito a
eles, de instrumentos fisiológicos e clientelistas. E nós,
políticos, precisamos nos aperceber disso. O cidadão,
Senador Eduardo, não precisa mais de intermediários
para manifestar sua indignação. É a chamada solidão
na multidão.
O povo exige equipamentos públicos de qualidade, serviços públicos decentes – não quer esmola,
não quer assistencialismo –, os valores universais do
bom uso do dinheiro público!
O cidadão se exaltou e, em casos extremos,
extrapolou o direito alheio, ao se cansar de ver o seu
próprio direito desprezado e violado.
Para minha honra, concedo um aparte a V. Exª,
Senador Eduardo Braga, digno representante do Estado do Amazonas.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Senador Pedro Taques, V. Exa vem à tribuna tratar de
um tema absolutamente pertinente que toda a Nação
brasileira, todo o povo brasileiro, todos nós, representantes do povo, estamos acompanhando e estamos,
com muita humildade, querendo aprender e entender.
Ilustre companheiro, Senador por quem tenho o maior
respeito e admiração – V. Exa sabe disso –, eu quero
dizer a V. Exª que, nos meus 32 anos de vida pública,
acompanhei em movimentos estudantis a questão da
anistia no País, o movimento das Diretas Já. Portanto, participei de inúmeros movimentos sociais e políticos no Brasil. Agora, estamos diante de algo novo,
de algo diferente. No entanto, este novo momento de
expressão da manifestação popular, da organização
dos movimentos populares, não pode significar, a meu
juízo, o entendimento de que a democracia – que, ao
meu juízo, é a melhor forma de governo e a melhor
forma de representação – é que é o problema. Veja,
Senador Pedro Taques: questionar as questões partidárias e político-partidárias no Brasil é absolutamente
natural em um processo de aprimoramento democrático. O Brasil, talvez, seja uma das democracias mais
plurais nesse sentido. Nós temos partidos políticos de
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todo gosto, de toda ordem e de toda natureza. Temos
partidos políticos que são criados, inclusive, às vésperas de eleições, por razões eleitorais que não são
ideológicas, muitas vezes, e com apoio tanto do Senado quanto da Câmara e até mesmo...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Do
Judiciário.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
...do Judiciário. Portanto, qual é a minha preocupação
neste momento? É a banalização e a desqualificação
absoluta dos fundamentos, da base da democracia.
O Estado democrático de direito é que nos possibilita
assistir ao que estamos assistindo, neste momento,
no Brasil. Ditadura alguma, seja de direita, seja de esquerda, admite uma movimentação como essa a que
aqui estamos assistindo. Mesmo países que são potências ou que se colocam como países de liberdade
absoluta, muitas vezes, não praticam essas liberdades
no nível em que estão. Quero dizer a V. Exª que temos
de ter a autocrítica e a consciência do momento que
vivemos. No entanto, não podemos entender que há
ilegitimidade na representação, porque, se partirmos
desse posto ou desse entendimento, criaremos uma
crise institucional na democracia e no nosso modelo
democrático muito grave. A manifestação a que estamos
assistindo na rua, Senador Pedro Taques – permita-me
esta contribuição –, advém...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ...de
dois movimentos importantes que aconteceram, na
última década, neste País: mobilidade econômica e
mobilidade social. A mobilidade econômica que aconteceu neste País tem gerado uma mobilidade social
que mostra que nós estamos em um País em transformação, que demanda mais políticas sociais, mais
educação, mais saúde, uma política de mobilidade urbana que represente uma nação que quer e precisa ser
moderna para ser competitiva, um transporte urbano
que garanta a mobilidade da nossa população de forma
digna, honrada, justa. Mas isso tudo não pode servir
de pretexto para dizer que nada do que está posto é
correto ou tem valor ou tem representatividade. Apenas
quero reconhecer a pertinência, a preocupação que
todos nós temos de ter, a humildade que todos temos
de ter para ouvir, interpretar e responder as demandas
da população, mas, ao mesmo tempo, para preservar
a democracia, para lutar pela democracia, porque não
conheço, Senador Pedro Taques, nenhum outro modelo
que possa representar melhor a vontade popular do
que a democracia. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
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Também entendo isso sobre democracia, Senador
Eduardo Braga. Agora, democracia não é só exercício
de direitos políticos. Democracia não pode ser confundida com eleição. Democracia é muito mais que eleição. Democracia é respeito à liberdade, à igualdade,
à dignidade da pessoa humana.
O sistema, a representatividade está viciada,
sim. Qual de nós Senadores tem a coragem para participar de debates como esse aí fora? Estou dizendo
dos debates ocorridos aí fora, a poucos metros deste
plenário. Qual de nós? Precisamos ter a humildade
de reconhecer – e V. Exª está correto nisso – que aqui
não estamos a entender o que está a ocorrer aí fora. A
prova disso é este Plenário hoje! Vamos fechar o Senado para assistir ao jogo da Seleção Brasileira hoje?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não será fechado! Posso adiantar que não será
fechado! O Plenário vai trabalhar normalmente.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM. Fora
do microfone.) – Teremos votação nominal.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Teremos votação nominal.
Muito bem, a prova disso somos nós políticos. Tenho orgulho de ser político. Não há nada melhor que a
democracia. Nada! Agora, a democracia não é só eleição. Se fosse assim, Hitler seria um grande democrata,
porque ele foi eleito em 1933, como todos sabemos.
Mas, Senador Eduardo, a luta pelos direitos não
pode ser resumida a uma guerra. Este é o problema
das lutas: elas não podem ser resumidas a um vencedor ou a um perdedor. Isso é manter os limites, manter
a guerra, e não podemos deslegitimar a manifestação
da vontade popular, muito menos impor limites pela
violência. Não podemos impor limites pela violência!
Para minha honra, concedo um aparte a V. Exª,
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria também de aparteá-lo, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, refiro-me ao senhor para agradecer, mas eu
queria me referir ao Senador Eduardo. Estou totalmente
de acordo que lutamos demais pela democracia, que
é o melhor regime, para, agora, relaxarmos. Mas ela
está doente, Senador. Nossa democracia está muito
doente. Se não entendermos isso – o povo está, inclusive, gritando na rua –, essa coisa tão importante
deixará de ter legitimidade. E não há democracia que
sobreviva quando os políticos se divorciam da alma do
povo. Assim, ela não existe! O papel de um político ou
de um conjunto deles está casado com a alma do povo,
e, hoje, há um divórcio. Vou dar alguns exemplos das
nossas doenças – enquanto o senhor falava, anotei: o
custo das campanhas, a corrupção generalizada, as
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alianças esdrúxulas – o povo fica irritado, perplexo,
quando vê certas fotos nos jornais –, a compra de voto
para se eleger, a venda de votos depois de eleito, a
falta de diálogo, a cooptação dos movimentos sociais,
de sindicatos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Onde
está a UNE, a CUT?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Onde está a UNE? Eu me pergunto: o que é mais caro
para o Brasil? A UNE não estar nas ruas, com sua voz
da juventude, ou pagar à UNE para que ela não vá às
ruas? Há os partidos de mentirinha – o Ministro, na sua
posição, não devia tê-lo dito, mas é verdade. Nossa
democracia está doente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E
a primeira coisa para uma pessoa doente ficar boa é
ter a modéstia de saber que está doente, senão não
vai ao médico, considera-se um super-homem e não
vai ao médico.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Nós precisamos ir ao médico, não só todos os políticos, mas, sobretudo, o Governo do Brasil, o Poder
Executivo. A Presidenta não vê mais adiante, a Presidenta não ouve as pessoas. Eu pergunto ao próprio
Senador Eduardo, que é o Líder aqui: quantas vezes
a Presidenta da República parou para pedir a opinião
dele sobre os assuntos que estão acontecendo no
Brasil e no mundo? Quantas vezes pediu para ouvir a
opinião até mesmo dos seus Ministros, que dizem que
ela não os ouve? Quantas vezes ela pediu para ouvir
a opinião da oposição? É fundamental ouvir, não para
seguir ou não seguir! Mas é preciso ouvir, para saber o
que estão pensando na rua. Eu acho que a democracia, sem dúvida alguma, custou muito caro para nós a
conquistarmos. Não podemos abandoná-la, mas, para
salvá-la, precisamos reconhecer...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– ...que ela está doente! E eu agradeço ao Senador
Pedro Taques, porque é um dos que mostram, desde
que aqui chegou, a doença da democracia brasileira.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – É
preciso ser menos cético em relação a essas manifestações, menos pessimistas, sem frases como: não
vai dar em nada. Esse sentimento apenas destrói, joga
ao esquecimento, massifica, descarta e produz lixo. É
necessário tornar isso discurso, colocar em palavras,
fazer com que essas questões sejam lembradas!
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Um único exemplo que ilustra bem a força do movimento diz respeito à PEC nº 37, apenas um exemplo,
um exemplo!
O cidadão está atento, sabe que a proposta pode
ser aprovada.
Vocês entendem que isso quebra qualquer argumento a respeito do chamado ativismo de sofá, que
nós todos debatemos aqui? Esse ativismo de sofá está
sendo mudado, está sendo mudado.
Muito bem! A Internet permite a autocomunicação
e está retirando a mediação dos meios de comunicação. As manifestações nascem na rede e ganham as
ruas. É um grande sinal de uma progressão participativa e emancipatória do povo, que avança em grau e
em qualidade e que surpreende nós todos. Estamos
surpreendidos.
Alguns dos amigos que nos assistem podem estar inquietos, pensando: mas e os problemas reais que
estão sendo denunciados na rua? O Senador Pedro
Taques e nós todos vamos fingir que eles não existem?
Eles existem, eles existem.
Vou enfrentar cada um deles nesta tribuna nos
meus próximos pronunciamentos. Aliás, já venho fazendo isso há muito, mas, hoje, na semana em que os
brasileiros tomaram em suas mãos a vida política – não
a classe política, mas a vida política, porque política
não é feita só aqui, dentro do Congresso Nacional; a
política é feita aí fora –, cada cidadão sabe a sua importância. Cada cidadão.
A única coisa digna que podemos todos nós fazer,
Senador Eduardo, é ouvir com humildade, com respeito, com atenção, com empenho. Ouvir de verdade
e ouvir com alegria, pois é ouvir aquilo que resulta da
liberdade em seu sentido mais amplo. Com este ouvido atento, vamos aprender muito, vamos corrigir muito,
sem soberba, sem veleidade de saber tudo. Nós não
estamos sabendo o que está acontecendo aí fora. Estar
aberto às mudanças é a nossa maior necessidade, pois
a mudança é a natureza da história da humanidade.
Mais uma vez, se V. Exa me permitir, o Senador
Eduardo Suplicy havia pedido antes, e aí eu passo a
palavra a V. Exa e já encerro, agradecendo a gentileza
do Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Pedro Taques, eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Só quero dizer que estou sendo tolerante porque o tema, de fato, é um tema rico. O Brasil todo está
vivendo este momento. Não há como não permitir que
os Senadores façam os apartes.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Pedro Taques, V. Exa tem se constituído numa pessoa de extraordinário valor, com a qual
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todos nós temos aprendido. Eu quero cumprimentá-lo
pela sua atitude. Em síntese, quando V. Exa diz: “Eu
quero ouvir. Eu quero ouvir o que está sendo dito por
essas pessoas, inclusive quero estar à disposição para
encontrá-los e falar olho no olho.” V. Exa, a certa altura, perguntou qual de nós teria coragem de estar em
meio à manifestação, dialogando com eles. Não é tão
fácil, uma vez que, às vezes, ocorreram atos não tão
recomendáveis ou até condenáveis, quando foi usada
a violência, a depredação, seja dos próprios bens públicos, ou de ônibus, ou até dos vidros do Congresso
Nacional. Na segunda-feira, à noite, quando aqui estávamos – os Senadores Paulo Paim, Inácio Arruda,
eu próprio, depois se juntou a nós o Senador Rodrigo
Rollemberg –, nossa primeira atitude foi a de ir próximo à Chapelaria para tentar um diálogo, mas inclusive
os responsáveis pela segurança do Senado nos disseram: “É preciso tomar cuidado, porque, em virtude
de reações às vezes não as mais civilizadas, quem
sabe qualquer ida de um dos Srs. Senadores para o
meio do povo possa gerar alguma ação inesperada,
que pode colocar até mesmo o Senado num sentido
de preocupação.” Contudo, tal como V. Exª, eu também
quero ouvi-los. Conversei com algumas das representantes que preferem se dizer não líderes e que muito
têm atuado no Movimento Passe Livre, e esperamos
poder compreender esse sentimento que acredito ser
positivo e que fará bem à Nação, à democracia brasileira. Meus cumprimentos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador.
Se alguém neste Senado, da classe política, tinha
a arrogância de dizer que entendia tudo o que o povo
queria foi desmentido. Foi desmoralizado. A humildade
– aprendemos agora – não é só uma virtude cristã, mas
também uma qualidade de sabedoria cívica e política.
Sejamos humildes ao reconhecer que os brasileiros
são muito mais do que o sistema político e governamental. Muito mais. Sejamos humildes para arregaçar
as mangas e ouvir, analisar, pesquisar, interpretar. Sejamos humildes para trazer soluções para esses brasileiros que nos fazem o grande favor de alertar para
o fato de que muita coisa não anda bem, ao contrário
do discurso, ao contrário do que é propalado, do que
é divulgado. Muita coisa não anda bem.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Eduardo Braga. Logo depois, ao Senador
Cássio Cunha Lima e também a S. Exª o Senador
Wellington.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Pedro Taques, eu volto ao debate com V. Exª,
porque, neste momento, eu acabo de abrir o computador que nos é disponibilizado e, diante de mim, há
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uma foto que diz assim: “Polícia e manifestantes entram
em conflito em frente ao Castelão. Carro é incendiado.” E a foto, Senador Pedro Taques, é de um policial
todo ensanguentado, agredido por alguém que fazia
uma manifestação. Por que acho que é importante relatarmos isso hoje aqui? Porque V. Exª tem toda razão
quando coloca que estamos diante da necessidade de
uma reforma política, porque o resumo desse cenário é
o de que nós estamos diante da necessidade de uma
reforma política. Reforma política que, se tentamos fazer em 2011, neste plenário, não conseguimos, porque
não havia um entendimento sobre a necessidade da
reforma política pela maioria dos seus membros desta
Casa. Agora, diante do recado das ruas, está claro que
é imperioso fazer uma reforma política. Agora, fazer
reforma política não significa acreditar que nós não
faremos uma democracia.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Ou
que faremos uma democracia sem as estruturas políticas necessárias e inerentes à democracia.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
Precisamos dela.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Precisamos fazer. E a humildade que V. Exª acabou de
colocar é fundamental e central neste momento. Por
quê? Porque nós estamos assistindo a uma manifestação legítima, a uma manifestação popular, infiltrada,
lamentavelmente, por alguns poucos sem representatividade que tentam transformar a nossa democracia
num confronto entre Estado democrático de direito e
manifestação popular. E, Senador Pedro Taques, V.
Exª foi do Ministério Público. Está acostumado a lidar
com situações de organizações criminosas para poder
enfrentá-las, combatê-las. V. Exª tem visto cenas pela
televisão e pela Internet de pseudomanifestantes agindo
contra a liberdade individual, agindo contra direitos da
liberdade coletiva, agindo contra o patrimônio privado,
particular, contra o patrimônio público, num desrespeito claro àqueles que estão fazendo uma manifestação
legítima. Portanto, creio que nós precisamos fazer a
nossa reflexão, e não generalizar. Eu tenho muito receio quando começamos a querer generalizar. A corrupção é um câncer que precisa ser combatido, mas
quero dizer que me alinho àqueles que não têm medo
de combatê-la, que não têm medo de botar o dedo na
ferida e de ir buscar soluções modernas, tecnológicas
para a transparência, para o controle e para a busca
de uma sociedade cada vez mais equânime e cada
vez mais comprometida com a probidade. Tenho muito
receio de querermos criar um cenário que não seja o
verdadeiro. E quero aqui dizer a V. Exª, mais uma vez,
que é importante, sim, prestar muita atenção e ouvir
com muita clareza o que o povo está dizendo, mas tão
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importante quanto é entender que chegou a hora de
fazermos a reforma política, e chegou a hora de nós,
políticos, termos coragem de dizer: uma coisa é a manifestação legítima, correta, democrática; a outra é a
ação criminosa que está sendo feita em nome desse
movimento, sem a representação e sem a legitimidade
do movimento, para desrespeitar as garantias individuais e coletivas da democracia brasileira.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Sim. Quero expressar a V. Exª uma concordância e
uma discordância. A concordância respondendo com
Max Weber: “O Estado precisa se utilizar da violência
legítima”. Não podemos permitir baderna. Os direitos
fundamentais não são absolutos. A polícia tem que agir,
sim, para retirar aqueles radicais. Essa é a concordância. Agora, a discordância, Senador Braga, é que não
acredito que o cidadão possa ser teleguiado. Ele não
é bobó cheira-cheira, não é vaquinha de presépio. Já
passamos do tempo de antanho. Não é possível isso
hoje. O cidadão conhece os problemas do Brasil.
Concedo um aparte ao Senador Cássio Cunha
Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, desde já
agradeço pela gentileza do aparte e cumprimento o
Presidente Paulo Paim pela compreensão da importância do debate. Mas, antes de dirigir-me a V. Exª, em
complemento à sua importante fala, eu gostaria de,
humildemente, pedir desculpas por uma expressão
e por um adjetivo equivocado de que me utilizei ontem, quando falava exatamente da votação do Fundo
de Participação dos Estados. Fiz referências aos episódios marcantes da história brasileira, que ocorrem
neste momento no Brasil, e, de maneira equivocada,
e novamente humildemente peço desculpas, eu disse, na emoção do improviso – e daí o erro –, que este
Plenário parecia um conjunto de autistas. Não quis ser
pejorativo com os autistas. De forma nenhuma. Pelo
contrário, tenho uma vida inteira de luta em defesa dos
portadores de necessidades especiais.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
Tenho uma luta em defesa dos portadores de doenças
raras. Portanto, de forma muito humilde, a todos os
autistas, a seus familiares, minhas desculpas, porque
não foi intenção nenhuma minha fazer qualquer tipo
de comparação pejorativa. O que na verdade cometi
foi um erro, fruto da fala de improviso. Fica registrado
nos Anais desta Casa este meu pedido de desculpas,
sem que eu possa reafirmar aquilo que manifestei
ontem, Senador Pedro Taques, daquilo que nós precisamos compreender. Quando adentrava o plenário,
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ouvi V. Exª indagando ao Presidente se nós teríamos
sessão. Nós estamos em sessão, acredito que dentro
do horário normal. Entre 16h e 17h, teremos a Ordem
do Dia, e as pequenas mudanças começam a partir
de gestos como esse. O que há, no meu sentir, é uma
completa obstrução dos canais formais de comunicação da nossa democracia representativa com a sociedade. Os canais formais de comunicação do Parlamento com a sociedade estão obstruídos, prestes a
um enfarte – se é que já não enfartou; talvez nós não
estejamos percebendo o enfarte, mas há uma obstrução grave. A representação da chamada sociedade
civil organizada, essa também está com seus canais
obstruídos, porque nós estamos vendo manifestações
com milhares de pessoas, dezenas de milhares, sem a
participação dos partidos políticos, sem a participação
das centrais sindicais, sem a participação dos sindicatos, sem a participação da UNE. Ou seja, a nossa
democracia precisa de um check-up para desobstruir
esses canais que estão entupidos literalmente. O movimento que está ocorrendo, como bem definiu o meu
querido e prezado amigo Irapuan Sobral, é “a história
em estado bruto”. Em episódios outros, nós sabíamos
para onde estávamos caminhando. Agora não sabemos bem para onde estamos indo. E é um movimento
sem volta. O Brasil não será mais o mesmo depois de
todos esses movimentos. Os que dão mais destaque
aos atos de vandalismo, aos atos de saques, que devem ter um tratamento específico, não podem confundir com o vigor, a legitimidade, a força, a bravura, o
civismo, o patriotismo desses que estão nas ruas, que
têm uma pauta muito clara: os R$0,20 foram apenas
o símbolo dessa insatisfação com educação precária,
saúde ineficiente, mobilidade inexistente, transporte
público falido. Conquistamos, no primeiro lugar, a democracia, que nos projetava para dias melhores. Dias
melhores do concreto, não apenas o direito ao voto,
mas o direito à casa própria, a uma vida com melhor
qualidade, com emprego, com renda, com todos esses elementos de saúde, educação, etc. Quando conquistamos a democracia, foi percebido pelo conjunto
da sociedade que tudo isso, todos esses sonhos só
poderiam ser alcançados com a estabilidade econômica. Veio a estabilidade econômica e alguns sinais
positivos de avanços foram dados, mas, lamentavelmente – eu concluo o meu aparte, diante da generosidade de V. Exª, e eu já havia dito isso da tribuna que o
senhor ocupa neste instante –, na busca daquilo que
mais nós precisamos, de um país moderno que ofereça qualidade de vida a sua população. Os métodos
da política fracassaram por falta talvez de um pouco
mais de experiência da própria Presidenta Dilma, que
não faz uma interlocução adequada com o Parlamen-
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to, com a própria sociedade, que reproduz um modelo
de ocupação do Governo, que é desnecessário. Isso
não é coerente com a trajetória histórica do PT, não
é compatível com a própria visão pública expressada
pela Presidente, nesse verdadeiro leilão, nesses feudos que se criam, com 39 ministérios, para garantir
uma sustentação política que poderia ser alcançada
por outros caminhos. E a sociedade observa isso. São
medidas provisórias que deixam de ser votadas aqui,
porque estourou um prazo, ou medidas provisórias
que somam um conjunto de temas. E a sociedade vai
se enfarando, vai se cansando, até que um dia chega
a gota d’água e as pessoas dizem: “Chega! Basta!”.
E é o chega e o basta que estão na rua. Cabe a nós,
dentro da democracia representativa, compreender
bem tudo que está acontecendo e promover mudanças rápidas, urgentes...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– ... na forma de fazer a política da democracia representativa do nosso País. Do contrário, o caldeirão será
aceso e todos que estamos nesse caldeirão vamos
cozinhar dentro dele.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senador Cássio, em nome da democracia, V. Exª como
Líder do PSDB, a democracia é feita da tese, da antítese e da síntese.
Eu concedo um aparte ao Líder do PT, o Senador Wellington, e encerro com o Senador Jarbas Vasconcelos, mais uma vez agradecendo ao Presidente
desta Casa.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu agradeço a V. Exª Senador Taques, que fez aqui, como âncora, uma fala...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Só
não quero afundar.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ... analisando esse tema. E aqui, praticamente, Parlamentares de diferentes partidos: PMDB, PSDB e, para mim
é uma honra também, PT. V. Exª é do PDT. Primeiro,
eu quero concordar com V. Exª quanto à necessidade da humildade. Segundo, quanto a ouvirmos. Nisso
também concordo com a posição da Presidenta Dilma.
É preciso ouvir, ouvir para valer mesmo, com uma forma de amplificação das vozes. Na semana passada,
quando começou esse movimento, dialogando com o
Senador Aloysio Nunes, quando a situação, naquele
momento, era específica de São Paulo, eu já apontava
algo que nós vivenciamos em Teresina, em 2011. Ali,
eu tive o privilégio de dialogar com alguns membros
dos movimentos tradicionais, que, sim, estão dentro.
UNE, movimentos de bairros, movimentos de periferia,
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enfim, estão dentro, mas, paralelamente a isso, uma
coisa nova. Os sindicatos – eu fui sindicalista – não
saíram, ainda, da idade do panfleto, do jornalzinho, e,
hoje, um outro mundo acontece, as pautas, é preciso
também reconhecer, o Brasil mudou. O Brasil mudou.
Hoje, existe uma classe média que se aproxima de
85% das pessoas. As reivindicações são outras. O
cidadão não aceita mais essa questão da passagem
de ônibus, como se coloca, a qualidade dos ônibus, a
qualidade nas cidades. Caiu a qualidade nas cidades.
Caiu a qualidade. Hoje, é mais rápido andar a pé do
que num transporte nas cidades. Então, muitas vezes,
não há condições de interlocução. E aí eu quero colocar uma posição: o diálogo. Tem de haver diálogo. Lá
também, em Teresina, nós cometemos o erro de, no
primeiro momento, não haver diálogo. Tem de haver o
diálogo. Que história é essa de não haver? Aí, estou
com o presidente Lula: tem de dialogar, não só por coerência do meu Partido, mas de qualquer partido que
esteja em qualquer lugar. Então, nesse ponto, eu acho
que há uma necessidade. E quero aqui me somar aos
que entendem que é importante – me parece que o
Senador Randolfe e outros aqui – a ouvirmos no Parlamento, ver o que podemos extrair com a presença
de líderes desse movimento. É interessante que eles
não têm uma coordenação muito clara, muito definida. São vários movimentos que se unem numa coisa:
no direito da manifestação. É claro, da mesma forma,
o que for crime deve ser tratado como crime, mas a
manifestação, em minha opinião, tem de ser tratada
como algo libertário e bom para o País, e bom para a
democracia. Que bom que a nossa juventude e alguns
não tão jovens assim estão participando de movimentos
reivindicatórios. Parabéns a V. Exª, pela forma como
aborda. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Concedo, por fim, ao Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE.
Com revisão do aparteante.) – Meu caro Senador Pedro
Taques, V. Exª sempre sabe a hora de se pronunciar.
Essa postura é a que tem marcado o mandato de V.
Exª aqui, há mais de dois anos. O fato que V. Exª traz
à tribuna é o assunto do Brasil e do mundo, por isso
tantos apartes ao seu discurso. O mundo olha para o
Brasil. E a indagação que se faz é: “Quem ganha com
isso?”. Eu não sei, mas é fato que a democracia ganha.
A democracia ganhou no momento em que a população se articulou pela internet e foi às ruas, porque
apenas a internet, isoladamente, não resolve, vimos
isso diante da grande mobilização popular nas redes
sociais quando da eleição para a Presidência do Senado, no começo deste ano. Desta vez, no entanto, o
povo foi às ruas, a pretexto de combater o aumento da

221

Junho de 2013

tarifa de transporte público em São Paulo e hoje todo
o Brasil está fervilhando. Então, a indagação é: V. Exª
me permita... Eu sei que já concedeu muitos apartes,
mas me permita...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Por
favor.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE)
– Quem ganha com tudo isso? A democracia. A democracia que estava esquecida, se acostumando,
desgraçadamente, com a oposição chapa branca,
a exemplo da UNE, dos sindicatos, das federações,
das confederações, da CUT, todos chapas brancas,
aplaudindo Lula, Dilma e o Partido dos Trabalhadores.
Agora, o brasileiro resolveu tomar as ruas e não quer
saber de entidades, de políticos ou de seus partidos.
Isso é importante porque depois, para materializar as
reivindicações que hoje expõem ao mundo, vão ter
que conversar com partidos, sejam eles quais forem
e sejam os políticos também quais forem. Mas há que
se explicitar, Senador, que se alguém perdeu com tudo
isso, foi o Governo Federal que é a autoridade maior
do País. Um dos assuntos predominantes, há mais
de oito dias, nas várias manifestações que ocorrem
no País inteiro, é a questão dos altos custos para se
financiar a Copa do Mundo. Eu fui governador de Estado – V. Exª ainda vai sê-lo, não o foi –, por duas vezes,
e prefeito da capital pernambucana, Recife, por duas
vezes também e digo a V. Exª: o País não realiza um
evento como esse sem fixar responsabilidades. Todos
sabem que é preciso assumir compromissos com a
FIFA e esses compromissos foram assumidos pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A época, Lula foi
à Suíça acompanhado de 17 governadores que subscreveram as exigências da FIFA para o Brasil sediar
a Copa do Mundo. Ao contrário do que se esperava,
posteriormente, o que se viu foram exageros, falta de
planejamento e ausência de transparência em torno
de todo o processo, por parte do Governo Federal. A
Presidente Dilma, em vez de agir de forma transparente
e democrática, empurrava pela goela abaixo medidas
provisórias, enxertando em um mesmo documento vários assuntos distintos, – V. Exª sabe disso –, um absurdo, desrespeitando, indiscriminadamente, a norma
legal. Vi vários Senadores como Aloysio Nunes, Alvaro
Dias, V. Exª, Randolfe Rodrigues condenando essa
prática. Em nenhum momento a presidente prestou
contas à população.
(Soa a campainha.)
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE)
– ...O Brasil, para sediar a Copa do Mundo, tem custos, que serão bancados pelo Governo Federal, pelos
Governos dos Estados e pelos Municípios, porque do
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contrário não haveria Copa do Mundo em 2014. Isso
tem que ser esclarecido e o processo tem de ser transparente. Mas não foi o que aconteceu. Resultado: dá
no que deu. Além disso, uma das interrogações, das
inquietações que todos têm é porque as escolas brasileiras e os hospitais não têm o mesmo padrão FIFA
de qualidade. O padrão FIFA está sendo exigido hoje
pela população brasileira. E, por fim, Senador Pedro
Taques, queria dizer que a ida da Presidente Dilma, a
São Paulo, ontem, foi uma verdadeira esculhambação:
a Presidente da República, depois de promover ato
eleitoreiro em torno da apresentação do novo Código
da Mineração, lançado no Palácio do Planalto – mais
um entre tantos outros –, vai a São Paulo para se encontrar com o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e o seu marqueteiro, para se aconselhar sobre como
sair dessa encruzilhada, com preocupação meramente
eleitoral! A postura correta era ter ficado aqui e entre
outras medidas ter reunido o seu comando econômico, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, a diretoria
do Banco Central e discutir políticas para combater a
inflação... É preciso esclarecer que as manifestações
não são apenas por causa dos R$0,20 de aumento
da tarifa das passagens de ônibus, mas também pela
carestia que aí está, é pela dona de casa que vai ao
supermercado ou à feira e não tem mais dinheiro para
comprar o que é necessário para o sustento da família. Daí o desespero. Em vez de comandar o Brasil e
fazer um país positivo, melhor, a presidente Dilma vai
a São Paulo encontrar-se com Lula e o marqueteiro
do PT, o senhor João Santana, para saber, à luz da
campanha eleitoral e do marketing, como contornar a
situação e depois volta e se apresenta em atos públicos, com um casaco vermelho, a cor do seu partido,
fazendo campanha eleitoral antecipada. Era isso que
eu queria dizer, agradeço a V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que dessa manifestação o político não pode se adonar, se assenhorear. Essa manifestação pertence ao cidadão, que deve
ser reintegrado do que lhe pertence, que é o poder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Pedro Taques.
A Presidência foi tolerante, como teria de ser,
pela importância do assunto.
Como Líder, vou passar a palavra ao Senador
Acir Gurgacz.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente, Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer minha
inscrição para falar pela Liderança da oposição ou minoria, como queiram.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está assegurada, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Gostaria de saber de V. Exª qual é a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há um, dois, três, quatro... O senhor é o quinto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
após a Ordem do Dia, meu chefe.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Após a Ordem do Dia...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Também gostaria de saber a minha.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Após a Ordem do Dia, qual é a minha posição? Sou
o primeiro?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Depois da Ordem do Dia, Eduardo Braga, Petecão e Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cristovam, V. Exª é o próximo após o
Senador Acir, que falará como Líder.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, uma pequena e breve comunicação:
nesta sexta-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária do Senado Federal realizará audiência pública no Município de Espigão do Oeste, em Rondônia,
para discutir a infraestrutura de escoamento da produção agrícola do nosso Estado e da Região Norte
de nosso País.
Esse é um assunto que tenho abordado, com
frequência, em meus pronunciamentos e sobre o qual
tenho conversado com os dirigentes dos órgãos responsáveis, como o DNIT, o Ministério dos Transportes,
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério
da Agricultura, que têm a grande responsabilidade de
cuidar da infraestrutura do nosso País, principalmente
com relação à Região Norte, que está em pleno crescimento, desenvolvimento.
Nós precisamos cuidar das nossas estradas – as
estradas principais e as vicinais –, para que o escoamento da produção possa ser feito com tranquilidade
pelos nossos agricultores.
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Vamos realizar essa audiência pública em Espigão
do Oeste, mas atendemos ao clamor dos agricultores e
moradores de todo o Estado de Rondônia e da região
noroeste do Estado do Mato Grosso, que sofrem com
as condições das rodovias e estradas de terra dessa
região, não só do Estado de Rondônia, mas também
do Estado de Mato Grosso.
São estradas que, no período das chuvas, se
transformam em grandes atoleiros e, no período da
seca, quase sempre estão esburacadas e com muita
poeira, dificultando o trânsito dos nossos agricultores.
As condições dessas estradas também impedem
a chegada do técnico agrícola para prestar o serviço
de assistência técnica e extensão rural, das novas
tecnologias e do crédito. Enfim, condicionam regiões
com enorme potencial de produção de alimentos ao
atraso e abandono, sem conexão com os centros de
abastecimento ou com os principais eixos de transporte
rodoviário, como a BR-364 e a BR-174.
Essa audiência pública da Comissão de Agricultura contará com a participação de agricultores,
autoridades políticas e diretores do Departamento de
Estradas de Rodagem dos Estados de Rondônia e
do Mato Grosso, além de representantes do DNIT, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Estado da Agricultura do Estado de Rondônia.
O Prefeito de Espigão do Oeste, nosso amigo
Célio Renato, o Vereador Darci Kischener e todos os
vereadores do Município, que nos fizeram o pedido
para a realização dessa audiência na cidade, também estarão presentes. Nosso objetivo é sair dessa
audiência com alternativas concretas para melhorar a
infraestrutura dessa região essencialmente agrícola
do nosso Estado de Rondônia.
Uma da demandas que já nos foi apresentada
pelos agricultores é a situação da rodovia estadual
RO-387, de Espigão do Oeste até o distrito de Boa
Vista do Pacarana, na divisa com o Mato Grosso, sua
ligação com a MT-420, até o Município de Aripuanã,
no Mato Grosso.
Nossa proposta é que essa ligação de aproximadamente 300km, que corta fazendas e terra indígena,
seja transformada numa rodovia federal, pois ela não
liga apenas dois Municípios e dois Estados, mas estabelece uma nova conexão da região produtora de soja
do Mato Grosso com a BR-364, para escoamento da
produção via Porto Velho, ou mesmo pela BR-174, cuja
pavimentação do trecho de Aripuanã (MT) a Manicoré
(AM) está nos planos do Governo Federal.
O Governo do Estado de Rondônia tem planos
para investir na melhoria desta rodovia e faz a manutenção no trecho rondoniense. Mas precisamos estabelecer um acordo com o Governo do Mato Grosso, para
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uma ação integrada entre os dois Estados, melhorando
as condições da rodovia enquanto aguardamos uma
ação definitiva do Governo Federal.
Atualmente, a maior parte deste trajeto é feito
em estradas particulares que são mantidas através
do consórcio Aprovale (Associação dos Produtores do
Vale do Rio Alegre), responsável pela manutenção do
trajeto de aproximadamente 250km.
Essa integração entre os dois Estados ou a federalização dessa rodovia trará benefícios para toda
a Região Norte, propiciando mais qualidade e segurança no escoamento da safra, o desenvolvimento do
turismo regional, a entrada de produtos com baixos
preços, diminuindo assim o custo de vida da população dessa região e melhorando as condições de frete
dos produtos dos dois Estados para o Sul do país, bem
como para a exportação, via o porto de Porto Velho.
Vamos ganhar muito, porque hoje os nossos agricultores e a nossa economia sofrem bastante pelo alto
custo de produção e pelo valor excessivo do frete, que
nos come praticamente toda a margem de lucro dos
produtores do nosso Estado.
Portanto, contamos com a participação das lideranças e da população de Espigão do Oeste e de toda
a região, para que possamos discutir essas questões.
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Já
estamos discutindo o tema com o Governo Federal,
inclusive, para a implantação, através do MDA, de parceria com os Estados e Municípios, para a criação de
um Programa Nacional de Estradas Vicinais, em que,
com baixo custo, essas estradas possam receber uma
camada asfáltica e manutenção adequada.
Esses seriam os caminhos para o agricultor prosseguir produzindo, comercializando os alimentos na
cidade, tendo mais renda e melhores condições de
vida. Afinal, o produtor rural não pode chegar até uma
rodovia asfaltada, ou até o centro de abastecimento,
sem passar por uma estrada vicinal. Temos que assegurar o básico em infraestrutura para o nosso agricultor, mas também temos que levar...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
...assistência técnica, novas tecnologias e crédito,
para que o produtor rural possa se manter no campo
com qualidade de vida. Esse é o verdadeiro papel das
políticas públicas para a agricultura e, principalmente,
para o conforto de nosso agricultor. Se nós queremos,
realmente, manter os nossos agricultores no campo,
Senador Cristovam Buarque, nós temos que dar conforto para que ele possa viver no campo, produzir e,
dessa produção, dar um conforto para sua família.
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Eram essas minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exa, Senador Acir.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, pela ordem
concedo a palavra a V. Exa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer uma sugestão à Mesa e a V. Exª. Sei
que V. Exª quer dar início à Ordem do Dia, em pouco
tempo, o que é favorável, é positivo, e eu queria fazer
uma sugestão de inclusão de um item que é muito
oportuno.
No próximo mês de julho, virá ao Brasil o Papa
Francisco. Nós sabatinamos, ontem, o Embaixador do
Brasil junto à Santa Sé. O nome do Embaixador Denis foi aprovado, pela unanimidade dos votos, e acho
que seria conveniente, se V. Exª concordar, incluir, na
pauta de votações de hoje, a votação do Embaixador
Denis, para que haja tempo de S. Exª se apresentar
para a obtenção de credenciais e para poder acompanhar e receber Sua Santidade o Papa, no próximo
mês, julho. Do contrário, o Brasil não terá embaixador
na Santa Sé do Vaticano, e haverá, seguramente, um
embaraço diplomático.
Então, eu gostaria de sugerir a V. Exª e aos pares que, na pauta da Ordem do Dia de hoje, fosse incluída a apreciação do nome do indicado e aprovado
pela CRE para ser o novo embaixador do Brasil junto à
Santa Sé, o Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos, sinceramente, a recomendação do Senador José Agripino...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e vamos priorizar a votação da indicação do Embaixador, no Vaticano, Denis Fontes de
Souza Pinto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apoiar a
solicitação do Senador Agripino. Nós apoiamos e sentimos a necessidade, Senador, de votar hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A nossa ideia, antes de concedermos
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a palavra, pela ordem, ao Senador Blairo Maggi, é
votarmos três ou quatro requerimentos de tramitação
conjunta de diferentes matérias e votarmos o embaixador do Vaticano.
É evidente que o quórum é pequeno, e, por conta
disso, e apenas disso, não vamos apreciar os nomes
que exigem maioria absoluta. Mas faremos isso na
próxima terça-feira, Senador Pedro Taques.
Senador Blairo Maggi, concedo a palavra a V.
Exª pela ordem.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Presidente.
Quero anunciar a presença e dar as boas-vindas
a um grupo de estudantes que são convidados pelos
Deputados, pela Câmara, para virem conhecer como
funciona o Parlamento. São alunos, estudantes da
área de Direito, de vários Estados da Federação. E
aqui há alguns também do Estado de Mato Grosso,
que estudam em uma escola vizinha da minha casa,
em Rondonópolis. Portanto, estou recebendo aqui os
meus vizinhos do dia a dia de lá.
Então, quero dar as boas-vindas a eles, que vêm
conhecer como funciona o Parlamento, difundindo que
aqui, neste Parlamento, as coisas são democráticas,
são discutidas, e que há muito trabalho sendo feito
aqui na Casa.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado também a V. Exª e, realmente,
é uma oportunidade podermos abrir, tanto a Câmara
quanto o Senado, o Parlamento à sociedade brasileira. O aprimoramento que se quer depende, também,
muito disso.
Senador Cristovam, se V. Exª desejar falar antes
da Ordem do Dia... (Pausa.)
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
quero retomar o assunto trazido aqui pelo Senador Pedro Taques – que está, neste momento, rodeado dos
estudantes do Mato Grosso que nos visitam – e que
permitiu um debate de quase uma hora com outros
Senadores. É sobre o que vem acontecendo ultimamente nas cidades brasileiras.
O Brasil, de repente, caiu com uma grande surpresa das manifestações de rua. Quero dizer, sinceramente, que a minha surpresa é que as pessoas fiquem
surpreendidas. Ninguém podia saber que isso aconteceria nesse fim de semana, mas era óbvio que todos
os ingredientes estão dados para que isso acontecesse
e para que continue a acontecer, mesmo depois que
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haja uma parada por algumas semanas ou meses,
ou anos, e voltar tudo de novo, porque o povo vai à
rua para derrubar os regimes militares, ou para alertar os democratas de que a democracia está doente.
E a nossa democracia está doente. Está doente pela
corrupção, pelo distanciamento entre nós políticos e o
povo, e o Poder Executivo ainda mais distante do povo
e distante do Congresso. Está doente pelos partidos
de mentirinha – como tem sido dito. A democracia está
doente; mas, sobretudo, está doente porque deixou de
oferecer expectativas para os jovens, divididos em dois
tipos: os órfãos de propostas utópicas e os órfãos dos
serviços públicos do imediato.
Vivemos em uma sociedade de orfandade, por
falta de propostas, de sonhos, ou por falta dos serviços
básicos essenciais nesse momento. O que está na rua
é um debate entre o público e o privado. Quando as
pessoas vão às ruas, por causa da passagem de ônibus, na verdade é uma reação a décadas e décadas
de prioridade ao transporte privado, que já se esgotou
como alternativa, pelo trânsito que nós temos, pelo
custo que representa. Esgotou-se. Não investimos no
transporte público de qualidade, como faz qualquer
metrópole que queira funcionar bem.
A orfandade é entre a participação e o isolamento.
Políticos em contato, em convivência, ouvindo, falando
a linguagem do povo ou isolados, como a gente vê o
Governo Federal feito de uma maneira cega e surda.
A Presidenta da República – eu já disse mais de
uma vez aqui – precisa de um oculista e um oftalmologista para ver mais longe, em vez de o imediato, e
para escutar o que a opinião pública está dizendo. Nós
temos um divórcio, porque nós não estamos sintonizados com a alma do povo. E quando políticos, eleitos
democraticamente, não estão sintonizados diretamente
com a alma do povo, a democracia fica doente.
Nós estamos entre a honestidade e a corrupção. As pessoas estão nas ruas por um desses lados.
Nós estamos entre a transparência ou o voto secreto.
Nós estamos entre a busca de aumentar o consumo
ou ampliar o bem-estar social. Essa é uma orfandade
que nós vivemos. Nós estamos na orfandade entre
estádios para fazer uma Copa, o que eu, há meses e
meses e meses, digo aqui, que é um equívoco o Brasil
ter assumido a responsabilidade de fazer essa Copa ...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
–... e, ao mesmo tempo, investimentos no setor público. Há uma orfandade entre o longo prazo e o curto
prazo. Isso é que levou o povo ás ruas. E se nós não
entendemos isso, eu temo que daqui a algum tempo
surjam faixas pedindo a renúncia de todos os políticos

225

Junho de 2013

no Brasil. Eu temo, porque, aí sim, é querer curar a
democracia dando-lhe um choque tão radical que ela
própria pode não sobreviver.
Ou nos adiantamos a entender a dimensão profunda da crise que nós estamos vivendo e da qual a
rua é uma surpresa, porque foi ontem, mas não é uma
surpresa para mim que isso tenha acontecido. Ou olhamos, não com surpresa, mas com a percepção de algo
que estava sendo gerido, gestado ao longo de anos,
no Brasil, por políticas equivocadas. Ou nós estamos
caminhando para o que ...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ...Ou nós estaremos caminhando para aquilo que
vem depois das doenças não curadas, que é a morte.
Eu não digo a morte da vinda da ditadura; eu digo a
morte de uma democracia que não tem sintonia com
a opinião pública, com a alma do povo, com a exigência de futuro. Uma democracia doente, como a nossa.
Felizmente, a juventude brasileira despertou, sejam a daqueles que são conscientes e são órfãos de
uma utopia, seja a daqueles que nem são conscientes,
mas são órfãos dos serviços públicos que não lhes são
oferecidos, porque são pobres.
Oxalá eles nos despertem! Oxalá despertem,
sobretudo, o Poder Executivo! Oxalá despertem os
partidos, especialmente o partido majoritário, que está
no poder, para que deixe de ser cego e olhe o futuro,
deixe de ser surdo e ouça todos, inclusive aqueles...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ... que o criticam, aqueles que têm posições diferentes!
Por favor, Governo, nós todos, juntos, ouçamos
a voz do povo e entendamos, sem surpresa, que a
única surpresa seria ter demorado tanto o grito do
povo na rua diante da nossa omissão, da nossa falta de sintonia, da nossa falta de compromisso com a
alma do povo brasileiro, que, hoje, está na garganta
dos jovens nas ruas.
Sr. Presidente, eu gostaria muito de que o Sr.
Presidente falasse que o Senado precisa cumprir o
seu papel. Há um momento oportuno para o Senado,
de alguma maneira – o Sr. Presidente deveria pensar
como –, participar disso, não ficar omisso, não ignorar,
termos olhos e ouvidos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exa tem absoluta razão.
Vamos conversar com os Srs. Lideres no sentido
de que, como sugere V. Exa, nós possamos fazer uma
conversa com o objetivo óbvio de recolher os sentimentos, de demonstrar humildade, de fazer o dever
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de casa e de encaminhar soluções dentro dos limites
da competência de cada Poder.
Eu vou priorizar esse encaminhamento que V.
Exa acaba de sugerir.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Nós vamos iniciar a Ordem do Dia votando os
requerimentos.
Há uma proposta para que nós façamos a votação
da indicação do Embaixador do Brasil junto ao Vaticano.
Esse é um bom encaminhamento que está sendo proposto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Com a antecipação
da Ordem do Dia, eu, que seria o segundo orador
para uma comunicação inadiável, fiquei sem o direito
à palavra para tanto.
Assim, queria ponderar que, se me for assegurado que, após a Ordem do Dia, eu tenha o direito a
uma comunicação inadiável, creio que seria de bom
senso, tendo em conta a antecipação da Ordem do
Dia, Sr. Presidente.
É a gentileza que eu peço seja considerada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer que o encaminhamento
que V. Exª sugere é muito bom. Em função da antecipação, nós deixaremos os oradores inscritos para logo
após a Ordem do Dia.
Se todos combinarem, nós apressaremos o passo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está muito bem. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar este fato inusitado: são 15h33min
e nós estamos iniciando a Ordem do Dia. Gostaria de
fazer um apelo no sentido de que a Ordem do Dia, a
partir de agora e, sobretudo depois do exemplo de hoje,
possa ter início sempre rigorosamente às 16 horas.
É uma questão de disciplina e de ordem. Considero isso salutar e importante, inclusive, para o andamento dos trabalhos no Senado Federal.
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Hoje se justifica. Nós teremos uma manifestação
lá em Fortaleza e aqueles que quiserem assistir a essa
manifestação pela televisão terão a oportunidade de
fazê-lo depois das 16 horas. A manifestação já começou nas ruas de Fortaleza e, certamente, ganhará
corpo até 16 horas, nas proximidades de um estádio
de futebol, que foi construído por exigência da FIFA,
no padrão FIFA, padrão que hoje, nas ruas do Brasil,
assim o exigem os estudantes, tenham as escolas públicas do nosso País.
Parabéns, Presidente, por essa antecipação!
Registro esta solicitação: que, a partir de agora, às
16 horas, seja realmente o horário para o início da
Ordem do Dia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela ordem,
concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Queria cumprimentá-lo e fazer um registro especial sobre a manifestação
de V. Exª nos recentes episódios dos manifestantes
aqui no Congresso Nacional. Foi uma nota equilibrada.
Estava junto com outros colegas Senadores fora
do Brasil, a trabalho, numa missão sem ônus para o Senado Federal, e acompanhamos atentamente os fatos.
Então, queria cumprimentá-lo pelo equilíbrio, pela
serenidade e pelo respeito a esse movimento, que nós
temos que ouvir, interpretar e ao qual temos de dar
uma resposta adequada com o nosso comportamento.
Eu, por isso, gostaria, Presidente, de registrar
uma visita para mim muito simbólica, notadamente
nesta hora em que o Congresso perde credibilidade,
é criticado, ora por algumas coisas que merece, ora
por outras que não merece. Hoje, voltando dos Estados Unidos para cá, um comissário de bordo de uma
empresa americana, que é brasileiro e não conhecia
Brasília, quando desembarcou, disse-me o seguinte:
“É a primeira vez que vou a Brasília; não conheço Brasília”. Então, imaginando que ele gostaria de conhecer algumas das coisas prazerosas de Brasília, eu lhe
disse: “Olha, há vários lugares. Um lugar agradável é
o Pontão, onde se está à beira do Lago Paranoá”. E
ele, então, disse: “Eu queria conhecer o Congresso
Nacional”.
Então eu queria registrar a visita do Maurício Henriques, um brasileiro que fez questão de nos visitar e
está, uniformizado, aqui, assistindo ao funcionamento
do nosso Senado Federal. E, justo nessa hora em que
o Congresso é tão desprestigiado, uma pessoa quer vir
aqui para conhecer o Senado e o Congresso brasileiro.
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Era este o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós fizemos um esforço grande na Comissão de Relações Exteriores, onde sabatinamos ontem S. Exª o
Embaixador Denis Silva Pinto, e o processo encontra-se
sobre a mesa. O que desejo é insistir junto a V. Exª para
que nós possamos votar a indicação dessa autoridade.
Estamos na antevéspera, na antessala da Jornada
Mundial da Juventude, oportunidade em que todos nós,
brasileiros, teremos o orgulho, a alegria de receber o
Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. E,
após a deliberação do Plenário, existe um conjunto de
procedimentos que precisam ser adotados por parte
do Poder Executivo.
Então, reitero a V. Exª a importância de deliberarmos sobre a indicação do Embaixador Denis Silva
Pinto para chefiar a Missão brasileira junto ao Vaticano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a sugestão de pauta
de V. Exª, ao tempo em que o cumprimentamos pelo
brilhante trabalho que V. Exª tem feito à frente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
Vamos fazer exatamente isso. Nós vamos votar
alguns requerimentos e, em seguida, nós vamos votar
a indicação do Embaixador do Brasil junto ao Vaticano.
E queria dizer também que nós concordamos
com os argumentos da Senadora Ana Amélia, e, a
exemplo do que falei aqui quando da intervenção do
Senador Cristovam Buarque, eu entendo realmente que
a palavra de ordem é humildade. Destarte, nós temos
que aprender com as manifestações, com o que está
acontecendo no nosso país.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –
Item 10:
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
565, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 90, de 2011, com os Projetos de
Lei do Senado nºs 30 e 421, de 2008, que já
se encontram apensados, por regularem matéria correlata (progressão de regime penal).
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Em discussão o requerimento.
Senador Eduardo Braga. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, considero encerrada a discussão do requerimento.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame da Comissão Temporária de Reforma
do Código Penal Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 11 da pauta:
REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
572, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 19, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (declara A Voz do
Brasil Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil).
Discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria vai ao exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
seguindo, posteriormente, à de Educação, Cultura e
Esporte em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 12 da pauta:
REQUERIMENTO Nº 577, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
577 (nº 12, em função da Ordem do Dia que
adotamos hoje, aqui, no Senado), do Senador
Clésio Andrade, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei do Senado nºs 157, 285
e 687, de 2007; e 215, de 2008, a fim de que
tenham tramitação autônoma (normas para
as eleições).
Discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
As matérias são desapensadas, voltam a ter
tramitação autônoma e vão ao exame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 13 da pauta:
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
578, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 387, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (registro e disseminação da produção técnico-científica).
Discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
Aprovado o requerimento.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, a matéria vai ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, seguindo, posteriormente, nos termos do art. 49 do Regimento Interno, à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Esse é o último requerimento...
Não; ainda temos mais um requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 14:
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 579, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 264 e 308, de 2012, por
regularem matéria correlata. (ação regressiva
previdenciária).
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaramos encerrada a discussão
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, seguindo, posteriormente, nos termos do art. 49, inciso
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I, do Regimento Interno, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Último requerimento.
Item 15:
REQUERIMENTO Nº 594, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 594, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 244, de 2003; e 20, de
2013, por regularem matéria correlata (benefícios previdenciários).
Discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimento, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2003,
perde, por conta da votação e aprovação do requerimento, o caráter terminativo.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Assuntos Sociais; e de
Assuntos Econômicos.
Consulto o Plenário se podemos proceder à votação do Embaixador do Brasil junto ao Vaticano. (Pausa.)
Passamos à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 32, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 32, de 2013 (nº 180/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Sr. DENIS FONTES DE SOUZA
PINTO, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano
e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana
e Militar de Malta.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para
discutir, Presidente. Para discutir, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve
como Relator o Senador José Agripino, que, inclusive,
pediu para nós colocarmos a apreciação da indicação
do Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto como
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prioritária na pauta de hoje, juntamente com o Senador Ricardo Ferraço, que é o Presidente da Comissão
de Relações Exteriores do Senado Federal. (Parecer
nº 545, de 2013.)
Discussão do parecer.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, para
discutir o parecer.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho a esta tribuna porque acho, Senador José Agripino, que V. Exª foi muito feliz em poder
propor a votação, tão importante, na tarde de hoje, em
função da visita de Sua Santidade, o Papa, Senador José
Agripino, a este País na Jornada Mundial da Juventude.
Vejo este como um momento muito delicado para
a visita do Papa a este País. O Brasil, o povo brasileiro,
neste momento, vive uma angústia que só agora pôde
externar, uma angústia de tempos, uma angústia de uma
vida ruim, uma angústia que não poderia mais ser contida, uma angústia que alguns de nós, Senadores... E eu
cito aqui aqueles Senadores de oposição que sempre
vieram a esta tribuna para alertar. E quero fazer justiça ao Senador Alvaro Dias, que, junto comigo, estava
aqui, nesta tribuna, quase todas as tardes, reclamando
a saúde, reclamando a educação, reclamando a inflação
e a condição de vida do povo brasileiro.
O nosso País custa muito caro para o povo brasileiro. Nós pagamos, em impostos, mais de R$1 trilhão a cada ano. O povo brasileiro é sugado de todas
as formas.
Era preciso avaliar a visita do Papa a este País.
Por isso, apressar a votação de hoje é importante.
O povo brasileiro é ordeiro, mas ele não aguenta mais.
Ora, Senador Alvaro Dias, V. Exª foi um dos primeiros a subir a esta tribuna e falar da exibição da construção dos estádios neste País. Aqui, em Brasília mesmo,
V. Exª perguntou como é que se faz um estádio no valor
de R$1 bilhão quando os hospitais estão caindo e não
atendem o povo brasileiro. Como se faz um estádio no
valor de R$1 bilhão quando o povo brasileiro está nas
filas, às 4 horas da manhã, para pegar uma ficha para o
seu parente não morrer dentro de um hospital, Senador
Alvaro Dias? E os estádios construídos, todos, por mais
de R$500 milhões! Quantos hospitais daria para fazer,
meu nobre Senador? Quantos hospitais ganharíamos
com R$1 bilhão? É isso que revolta o povo brasileiro.
A Presidenta Dilma tenta, agora, minimizar. A
Presidenta Dilma tenta, agora, se assessorar com o
presidente Lula.
As coisas são somadas. As responsabilidades,
Brasil, são somadas. Eu falei aqui várias vezes. Eu
disse aqui várias vezes. Eu me preocupei várias vezes.
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Presidente, o povo acordou. Das dimensões ninguém sabe, mas elas vão sendo esclarecidas aos poucos,
vão ficando cristalinas. Elas começaram com R$0,20.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Hoje,
nós sabemos que o problema não é os R$0,20. Hoje,
nós sabemos que é a saúde. Hoje, nós sabemos que
é a corrupção, que eu tanto combato aqui, nesta tribuna, que brincaram com o povo brasileiro, que escracharam o povo brasileiro, que aqueles do mensalão...
Ainda hoje, eu li, no jornal, que o Ministro Toffoli disse
que só daqui a 2 anos os mensaleiros serão presos.
Não serão presos nunca, Brasil!
Essa é a moralidade que o povo quer, a moralidade que não veio do Governo, um governo que protege
os apadrinhados...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...um
Governo que esconde os apadrinhados, um Governo
que merece que o povo esteja nas ruas, sim (Fora
do microfone.) fizemos para a sociedade, e que este
Senador alertou muitas vezes aqui, desta tribuna, Sr.
Presidente. Falta de alerta não foi. Estas mãos ficaram
doídas de tanto eu bater aqui e falar contra a corrupção.
Hoje, eles estão aí. Os brasileiros voltaram às ruas. E
me parece que voltaram com mais força do que todos
os tempos passados, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Mário
Couto.
Discussão do Parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação, que, nos termos do disposto
no art. 383, inciso VII, do Regimento Interno, deve ser
procedida por escrutínio secreto, em sessão pública.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para emitir uma
opinião. Claro que o voto é secreto, mas eu não poderia deixar de emitir uma opinião sobre o Embaixador
Denis Fontes, uma figura altamente qualificada e com
uma longa e competente carreira, levada a efeito no
âmbito do Itamaraty.
Ele tem experiência no campo diplomático, no
campo administrativo, é homem de grande sensibilidade, que vai ser fundamental para o desempenho da
função dele, porque, Senador Casildo, ele é o primeiro
Embaixador do Brasil indicado pelo Governo após a
eleição do Papa Francisco, que foi eleito, o mundo inteiro
sabe, após a renúncia do Papa Bento XVI. Depois de
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séculos, um Papa renuncia, e sabem-se perfeitamente
as razões pelas quais ele renunciou.
A Igreja vive momentos de conflito, vive um quadro de conflito intestino. As questões da homofobia, do
aborto e do celibato dividem a Igreja, e o Papa Bento
XVI, um homem de convicções, mas um homem já de
idade avançada, se viu esmagado pelas pressões que
administrava dentro da Igreja e que o levaram à renúncia, suponho eu, para que um novo Papa fosse eleito,
em função das dificuldades a que a Igreja assistia,
apresentando-se com um perfil para que, conhecido
dos cardeais, votassem naquele que sintonizasse, de
forma consensual ou majoritária, o pensamento da
Igreja. E assim foi feita a escolha do Papa Francisco,
apropriado para administrar o conflito que a Igreja vive
hoje, dentro de ideias e teses modernas. Ele, que é
um homem jovem ainda, vai, ao longo do tempo, tentar reunificar a Igreja e conquistar mais adeptos para
o catolicismo no mundo inteiro, tendo em vista que a
Igreja Católica, que é a minha igreja, vem perdendo
adeptos no mundo inteiro, cedendo espaços a várias
outras Igrejas, principalmente a evangélica, e vai, claro, percebendo isso, reagir.
A diplomacia do Vaticano é uma das diplomacias
mais sofisticadas do mundo. Ela toma partido nas mais
diversas questões que impressionam ou que causam
preocupação à humanidade. O Vaticano é uma cidade-estado e é sede da Igreja Católica, mas tem opinião, tem
assento na ONU. A diplomacia brasileira, que é representante da nação católica mais numerosa do mundo, tem
importância fundamental, muito grande, para a Santa Sé.
O Embaixador do Brasil na Santa Sé precisava
ser um homem qualificado, como o Embaixador Denis
Fontes o é, para, conhecendo a intimidade da diplomacia e procurando, rapidamente, conhecer a diplomacia da Santa Sé, poder fazer um trabalho positivo
para os interesses do Brasil, da Igreja do Brasil e para
a Igreja universal.
A missão do Embaixador Denis Fontes junto ao
Vaticano é, eu ousaria dizer, muito mais complicada,
muito mais difícil do que foi a de antecessores a ele na
Embaixada do Brasil no Vaticano, mas ele tem qualificação suficiente para desempenhar as funções com
brilho, e, neste momento, eu quero, como Relator, desejar a S. Exª pleno êxito no desempenho das funções
que, se aprovado pelo Senado, haverá de desempenhar.
Era a minha palavra e a minha opinião, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos em processo de votação.
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Nós estamos apreciando a indicação do nome do
Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto para ocupar
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Vaticano, ao
Estado da Cidade do Vaticano.
Pedimos aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Nós estamos procedendo à votação do nome do Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª já está devidamente inscrito para falar logo após a Ordem do Dia.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Quero enaltecer também
a indicação, feita pela Presidenta Dilma Rousseff, do
Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto, que, ainda
ontem, ao expor as funções que exercerá ali, perante
o Papa Francisco e o Vaticano, mostrou-se uma pessoa extremamente bem preparada, como costuma
acontecer com todos os embaixadores do Itamaraty.
Quero aqui desejar ao Embaixador Denis Fontes
de Souza Pinto que contribua significativamente para
as boas relações com o Papa Francisco, ainda mais
se tendo em conta que o Papa Francisco visitará o
Brasil, o Rio de Janeiro e Aparecida, em julho próximo.
Eu queria até aproveitar a oportunidade, Presidente Renan Calheiros, para perguntar em que medida
haverá, da parte do Senado Federal...
Presidente Renan Calheiros, faço só uma indagação: está prevista, da parte do Senado Federal, uma
eventual delegação de Senadores para acompanhar
os eventos da visita do Papa no Rio de Janeiro e, depois, em Aparecida?
Ainda ontem, na Comissão de Relações Exteriores, o Senador Ricardo Ferraço considerou a hipótese
de uma delegação de Senadores ter a oportunidade
de uma audiência com o Papa Francisco no Rio de
Janeiro ou em Aparecida.
Acredito que, se isso acontecer, V. Exª, certamente,
ajudará nas providências acerca do que ontem o Senador Ricardo Ferraço, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, externou na reunião em que foi arguido
o Sr. Denis Fontes de Souza Pinto, nosso Embaixador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy, está prevista,
sim, essa representação, que foi criada por sugestão
do Senador Pedro Simon. Nós estamos ultimando os
contatos para a definição, inclusive, da agenda tanto
no Rio de Janeiro quanto em Aparecida.
Tem a palavra o Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan, na
mesma linha do Senador Suplicy, neste momento em
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que estamos votando aqui a indicação do nome do
Embaixador do Vaticano, quero aproveitar para dar as
boas-vindas ao Papa Francisco.
Teremos um evento católico na cidade do Rio de
Janeiro que, com certeza, terá uma representatividade
muito grande em nosso País, já que se estima a presença de mais de dois milhões de fiéis.
Assim, nesta oportunidade em que estamos votando a indicação de mais essa autoridade, quero
aproveitar para saudar todos os católicos do nosso
País e, em especial, o povo católico do meu Estado, o
povo acreano, povo este que tem dado uma contribuição muito grande em prol principalmente dos menos
favorecidos do nosso Estado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto se processa a votação, eu gostaria de fazer um registro, já
que ontem foi um dia importante, com tantas votações
e aprovações, o que me impossibilitou de fazer uso
da palavra.
Eu gostaria de registrar a importância do ato de
ontem da Presidenta Dilma Rousseff no que diz respeito ao envio ao Congresso do novo Código de Mineração, um Código que precisava ser modernizado, pois
a estrutura minerária precisava ser profissionalizada e
melhorada. A transformação do DNPM em agência de
acompanhamento da mineração, sem dúvida alguma,
vai possibilitar isso também.
Além disso, a Presidenta Dilma manda, na proposta, a ampliação da cobrança da CFEM, o que vai
atender a Municípios e Estados brasileiros. E o mais
importante é que a Presidenta a enviou em projeto de
lei em regime de urgência constitucional, não em medida provisória, como nós vínhamos defendendo, exatamente para dar margem a um debate sem a popular
faca no pescoço, com a data de edição e de expiração
da medida provisória.
Então, nós queremos registrar a importância
dessa matéria. Que a Câmara dos Deputados debata,
discuta e melhore a proposta do Executivo! Aqui, no
Senado também, nós iremos nos debruçar sobre essa
matéria, porque é uma matéria muito importante para
muitas regiões do País, inclusive para o meu Estado
de Roraima e para a Região Norte.
Portanto, nós queremos louvar a iniciativa da Presidenta e parabenizar o Ministro de Minas e Energia,
Senador Edison Lobão, que coordenou esse trabalho
junto com a diretoria do DNPM, com o Presidente do
DNPM.
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Eu diria que o Governo dá mais um passo no
sentido da modernização dos investimentos e do atendimento ao País no setor minerário. Existia um represamento dos investimentos do País quanto à mineração,
e, agora, com esse novo Código, não tenho dúvidas
de que haverá uma maciça onda de investimentos no
setor de mineração, o que vai gerar empregos, novos
impostos, desenvolvimento e divisas para o nosso País.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, a Senadora Lídice da
Mata.
Em seguida, nós vamos encerrar a votação e
declarar o resultado.
Com a palavra, V. Exª.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero também
registrar, já que nós estamos votando a indicação do
nosso Embaixador do Vaticano, as nossas saudações
a todos os católicos brasileiros e baianos, em especial,
e, em particular, ao nosso Bispo Dom João Nilton, da
cidade de Amargosa, já que, no dia de hoje, nós comemoramos o 122o aniversário de emancipação política
dessa grande cidade, que fica entre o Recôncavo e o
Sertão da Bahia, conhecida como Cidade Jardim. Tive
a honra de ter recebido da Câmara de Vereadores o
título de cidadã dessa cidade, que é também a cidade
natal do nosso grande companheiro e homem público
da Bahia, que muito honra a Bahia, Waldir Pires.
Quero mandar meu abraço para toda a população de Amargosa, em nome de Dom João Nilton, esse
grande bispo e líder religioso daquela cidade.
Quero dizer aos senhores e às senhoras que
nunca ouviram falar em Amargosa que aquela é uma
cidade linda, do interior da Bahia, e uma das que tem
uma das melhores festas de São João da Bahia, de
todo o Nordeste e, por que não dizer, do Brasil, já que
o Nordeste é a única Região onde temos o vigor das
festas juninas.
Portanto, quero, mais uma vez, deixar aqui o meu
abraço para a população de Amargosa e, especialmente, para a nossa Prefeita Karina Silva, Prefeita do PSB.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e declarar
o resultado.
Consulto os Srs. Senadores se todos já votaram.
(Pausa.)
Senador Capiberibe, vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 47 Senadores; NÃO, 2.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Denis Fontes de Souza Pinto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.
Sem dúvida alguma, a votação do Embaixador do
Brasil junto ao Estado do Vaticano é uma demonstração
do Senado do grande reconhecimento da importância
da visita do Papa Francisco ao Brasil por ocasião da
Jornada Mundial da Juventude.
Encerramos a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e
transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR e
CAS.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III,
f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades nos
respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o
Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º
Região, com sede em Belém e jurisdição nos
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
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Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
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ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 650, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao senhor Ministro da Previdência da Previdência Social, as seguintes informações acerca da
arrecadação previdenciária do código 1600 referente
aos empregados domésticos dos últimos cinco anos:
1. Qual o número de pedidos de inscrições de
empregados domésticos dos últimos 5 anos
para recolhimento de contribuição previdenciária?
2. Qual foi a arrecadação do INSS advindo do
código 1600, o qual se refere aos empregados
domésticos, nos últimos 5 anos? Divididos por:
2.1 Por Região do País.
2.2 Por estado.
2.3 Por Ano.
2.4 Por mês
2.5 Por sexo.
3. Houve crescimento do número de inscrições no INSS após a promulgação da Emenda
Constitucional nº 72/2013?
4. Quantas foram às inscrições realizadas após
a sua promulgação da referida Emenda Constitucional?
5. Qual foi a arrecadação mensal de 2013 após
a promulgação da EC 72/2013?
Justificação
A Emenda Constitucional nº 72/2013, advinda
da PEC das empregas domésticas, votada e promulgada no ano corrente, é uma conquista da classe dos
trabalhadores domésticos por melhores condições de
trabalho e direitos iguais aos demais, extinguindo de
forma definitiva as distinções previstas no texto anterior da Constituição Federal de 1988.
Porém, é válido mencionar que essa conquista dessa classe trabalhadora foi resultado de muita
discussão acerca do tema, debates e propostas que
culminaram com a promulgação da referida emenda.
Todavia, apesar dessa conquista, muitas dúvidas
surgiram acerca das normas que regulamentarão e
implementarão, de fato, os direitos dos empregados
domésticos. Questionamentos esses que perpassam
desde a forma de controle das horas trabalhadas e dos
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demais direitos decorrentes até o estudo de instrumentos que sejam capazes de desonerar os empregadores
e inibir que essa categoria venha a diminuir de forma
abrupta em pouco tempo.
Por isso, são necessárias várias medidas políticas e econômicas capazes de assegurar tanto ao
empregador condições melhores de recolhimento dos
tributos a que são obrigados, bem como instrumentos
eficazes que garantam ao trabalhador doméstico segurança jurídica para controlar e inibir possíveis abusos aos seus direitos constitucionalmente protegidos.
Diante de tais fatos, fica a preocupação com essa
classe trabalhadora tão importante e essencial nos
dias atuais e que vinha em uma crescente nos últimos
anos no país, período em que se agregaram vários
direitos sociais, crescimento econômico para fins de
proteção dos direitos dos trabalhadores domésticos
e que, também por isso, precisam de incentivos para
fortalecer a classe trabalhadora e abrindo ainda mais
oportunidades de trabalho.
Portanto, fica evidente que o governo brasileiro
deve agir rapidamente para aplicar políticas públicas
eficazes que assegurem ao trabalhador doméstico os
seus direitos inerentes sem que possa onerar o empregador de forma a prejudicar esse mercado de trabalho.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 651, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao senhor Ministro do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, as seguintes informações acerca da distribuição de embarcações aos municípios do
estado do Amazonas:
1. Qual o valor de cada embarcação que será
entregue aos municípios do interior do Amazonas?
2. Quais são as especificações dessas embarcações? Em relação ao número de lugares,
tamanho e autonomia de combustível?
3. Qual o critério utilizado por este Ministério
para escolher os municípios? E quais são esses municípios?
4. Haverá o repasse de outras embarcações
aos outros estados da região norte?
5. Em caso positivo, quantas embarcações serão entregues a cada estado da região Norte
do país?
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Justificação
A aplicação das políticas públicas nos estados
componentes da região norte do país tem vários aspectos a serem considerados em razão da geografia, das
longas distâncias, da floresta Amazônica dentre tantas
outras dificuldades que são impostas aos governantes
para a devida extensão dos serviços públicos até os
locais mais longínquos deste país, proporcionando a
cada cidadão brasileiro melhores condições de vida.
Nesse sentido, para que tais políticas públicas
possam atingir um número cada vez maior de brasileiros, inclusive, aqueles ribeirinhos que moram e habitam as regiões mais longínquas deste país, levando
as estruturas e programas públicos disponíveis a tais
pessoas, é necessário fazer um esforço maior, organizando toda uma logística capaz de superar alguns
aspectos que se impõe para o devido cumprimento
das metas e deveres que o estado brasileiro tem para
com os seus cidadãos.
E justamente para atingir tais objetivos o governo brasileiro investe em uma estrutura para que os
governantes locais, prefeitos municipais, possam se
encarregar de oferecer ao cidadão os serviços públicos e programas sociais.
Importante, então, destacar a iniciativa do governo
brasileiro em repassar 31 embarcações aos municípios
do estado do Amazonas para que os mesmo possam
aplicar as estratégias traçadas no plano de Ação Brasil
Sem Miséria, que tem por objetivo identificar, localizar
e conceder aos ribeirinhos que vivem em situação de
extrema pobreza o cadastro único do governo federal
que dá acesso a diversos programas sociais necessários para proporcionar a estas pessoas melhores
condições de vida.
Cabe ainda ressaltar que em conjunto a essa medida, será ainda repassado para cada município o valor
de R$ 7 mil reais mensais para a manutenção de toda
a estrutura necessária para a realização deste trabalho.
No entanto, apesar desta salutar iniciativa, sabe-se ainda que não será o suficiente para identificar e
atingir todos os ribeirinhos que vivem nessa situação
de vulnerabilidade e que podem ter acesso aos programas federais de complementação de renda e demais benefícios.
Sendo necessário, assim, maiores investimentos
para expandir tal iniciativa para outros municípios não
contemplados, quais sejam, os demais 30 municípios
do interior do estado.
Portanto, os investimentos no estado do Amazonas na área social são necessários e cruciais para a
melhoria e desenvolvimento do estado como um todo,
a fim de cumprir com as metas prometidas pelo governo federal até 2014, qual seja, a erradicação da misé-
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ria neste país, devendo, desta forma, ser ampliadas
as ações sociais corretas a destacada anteriormente.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 652, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao Ministro da Educação, as seguintes informações
acerca da revalidação de diplomas de ensino superior
obtidos em universidades estrangeiras:
1. Qual o número de pedidos registrados nos
últimos 10 anos para revalidação de diplomas
de ensino superior nas universidades públicas?
2. Quantos diplomas foram revalidados nos
últimos 10 anos? Divididos por: universidade;
curso; ano; país origem do diploma revalidado;
3. Quais os procedimentos para a revalidação de certificados de conclusão de curso de
pós-graduação stricto sensu expedidos por
universidades estrangeiras? Quantos foram revalidados no Brasil, no período acima referido.
Justificação
A revalidação no Brasil de diplomas de ensino
superior expedidos por universidades estrangeiras
ganhou maior relevância após as discussões e debates no país como um todo acerca da revalidação de
diplomas de médicos formados no exterior que atualmente pode ser conquistado através do programa federal unificado chamado REVALIDA, sobre o qual há
diversos embates acerca dos procedimentos adotados
para avaliação dos candidatos.
Esse procedimento de revalidação de diploma
estrangeiro é necessário para que os profissionais
formados no exterior possam atuar legalmente e com
todos os direitos inerentes àquela profissão no Brasil,
atestando se os componentes curriculares de determinada profissão são adequados à realidade brasileira,
se há necessidade de complementação de matérias,
se há compatibilidade entre as grades curriculares,
dentre outras questões.
Tais questões devem ser inclusive atestadas por
Universidades Públicas nacionais que formam comissões de avaliação dos critérios determinados através
de Resoluções baixadas pelas próprias universidades
que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados,
de acordo com as normas do Ministério da Educação,
bem como da legislação federal vigente no país.
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Por isso, fala-se da importância dos procedimentos de revalidação de diplomas expedidos por
estrangeiros no país para fins de atestar a qualidade
do profissional que adentrará no mercado de trabalho
brasileiro, protegendo o cidadão de possíveis consequências danosas advindas de atos ou condutas de
profissionais que não demonstrem ter as competências necessárias para exercer determinada atividade
profissional.
Portanto, fica claro que a revalidação de diplomas
expedidos por universidades estrangeiras é de suma
importância para a Nação brasileira, não somente como
forma de atestar a compatibilidade dos ensinamentos
ministrados por tais instituições de ensino superior
com o que é ministrado no Brasil, mas também para
atestar a proficiência do profissional que adentrará no
mercado de trabalho e deverá demonstrar todas as
competências necessárias para exercer determinada
atividade profissional.
Sala das Sessões, 18 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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julho de 1980, tendo sido nomeado para a Comarca de
Itabaianinha. Em outubro de 1989, foi removido para a
Comarca de Frei Paulo e em 1991 para Aracaju, para
o 2º Juizado de Pequenas Causas. Em junho de 1992,
foi promovido, por antiguidade, para a 9ª Vara Criminal
da Comarca de Aracaju de 2ª Entrância, transformada
para 2ª Vara Criminal através da Lei Complementar nº
84, de 27 de maio de 2003.
Compôs, como suplente, a Turma Recursal dos
Juizados Especiais Criminais da Comarca de Aracaju, tendo assumido a Presidência, no dia 20 de março
de 2002, por 90 dias. Em fevereiro de 2005, foi designado para exercer as funções de Juiz Corregedor da
Justiça do Estado de Sergipe, cargo que ocupou até
novembro de 2007. Compôs a Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado de Sergipe (Ceja/SE),
na qualidade de presidente, em 2006. Já em 2010, foi
designado para compor a 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, como 1º suplente.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares, PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 654, DE 2013
REQUERIMENTO Nº 653, DE 2013
Requerimento de voto de congratulação ao
Desembargador Ruy Pinheiro pela sua posse
como Desembargador do Tribunal de Justiça
de Sergipe.
Requeiro, nos termos regimentais, sejam apresentadas congratulações ao ao Desembargador Ruy
Pinheiro pela sua posse como Desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe.
Justificação
O Juiz de Direito Ruy Pinheiro da Silva tomará
posse como Desembargador do Tribunal de Justiça de
Sergipe nesta quarta-feira, dia 19 de junho, às 17h, no
auditório do Palácio da Justiça, na Praça Fausto Cardoso. O magistrado foi promovido pelo critério de antiguidade e ocupará a vaga deixada pelo Desembargador
Netônio Machado, que se aposentou no mês de maio.
Nascido em Aracaju, Ruy Pinheiro da Silva concluiu o curso de Direito em 1976, pela Universidade
Federal de Sergipe. Aprovado em concurso público,
assumiu o cargo de Juiz de Direito no TJSE em 31 de

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro do Desenvolvimento
Agrário, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
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suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 655, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro das Comunicações, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de ser-
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vidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 656, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro do Esporte, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
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contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 657, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra do Meio Ambiente , as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO N° 658, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra do Planejamento Orçamento e
Gestão, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N° 659, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
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1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 660, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro do Turismo, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
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3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 661, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro dos Transportes, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de

254

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

JUNHO DE 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 662, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro de Estado da Secretaria
de Portos da Presidência da República, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e
em cada uma de suas entidades vinculadas,
ano a ano, a partir de 2002, ou a partir da
criação do órgão ou entidade, no caso de
ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquela Secretaria
e em suas entidades vinculadas, informar
a data de vigência, o órgão, os cargos e os
quantitativos.
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Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 663, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial,
as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
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profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 664, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra de Estado da Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da República, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaroa e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores terceirizados em exercício na administração direta e indireta
federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de profissionalização,
modernização e valorização da administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
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Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 665, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra de Estado da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO N° 666, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 667, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra-Chefe da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, as
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seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 668, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
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2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 669, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação, as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
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a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
REQUERIMENTO N° 670, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra da Cultura, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e
em cada uma de suas entidades vinculadas,
ano a ano, a partir de 2002, ou a partir da
criação do órgão ou entidade, no caso de
ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
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Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 671, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, as seguintes informações, a serem
fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
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profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 672, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, as seguintes informações, a serem
fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
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Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 673, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República, as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio
eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO N° 674, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro Presidente do Banco
Central do Brasil, as seguintes informações, a serem
fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício no Banco Central do Brasil e, se for o caso, em cada uma
de suas entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização
de mão de obra no Banco Central do Brasil e
em cada uma de suas entidades vinculadas,
ano a ano, a partir de 2002, ou a partir da
criação do órgão ou entidade, no caso de ser
posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados no Banco Central do
Brasil e em suas entidades vinculadas, informar a data de vigência, o órgão, os cargos e
os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N° 675, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro da Advocacia-Geral da
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União, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício na Advocacia-Geral da União e, se for o caso, em cada uma
de seus órgãos vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra na Advocacia-Geral
da União e em cada uma de suas entidades
vinculadas, ano a ano, a partir de 2002, ou a
partir da criação do órgão ou entidade, no caso
de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados na Advocacia-Geral
da União e em suas entidades vinculadas, informar a data de vigência, o órgão, os cargos
e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
REQUERIMENTO N° 676, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra-Chefe da Casa Civil,
as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício na Casa Civil e,
se for o caso, em cada uma de suas entidades
vinculadas;
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2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização
de mão de obra na Casa Civil e em cada uma
de suas entidades vinculadas, ano a ano, a
partir de 2002, ou a partir da criação do órgão
ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados na Casa Civil e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 677, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Defesa, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
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a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N° 678, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União, as seguintes informações, a serem
fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício na Controladoria-Geral da União e, se for o caso, em cada uma
de suas entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra na Controladoria-Geral
da União e em cada uma de suas entidades
vinculadas , ano a ano, a partir de 2002, ou
a partir da criação do órgão ou entidade, no
caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados na Controladoria-Geral
da União e em suas entidades vinculadas, in-
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formar a data de vigência, o órgão, os cargos
e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 679, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, à Sra. Ministra de Estado Chefe da
Secretaria de Relações Institucionais, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
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indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 680, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro-Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República,
as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Gabinete e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Gabinete e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Gabinete e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verifi-
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car o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 681, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria da Micro
e Pequena Empresa, as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores terceirizados em exercício na administração direta e indireta
federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de profissionalização,
modernização e valorização da administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO N° 682, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, as seguintes informações, a serem fornecidas,
preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquela Secretaria e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquela Secretaria e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não tenham sido efetivados naquela Secretaria e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 683, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro de Minas e Energia, as
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seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 684, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro das Relações Exteriores,
as seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
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2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 685, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro das Cidades, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
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a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 686, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sr. Ministro da Saúde, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
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suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 687, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Previdência Social, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de ser-
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vidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 688, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Pesca e Aquicultura, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
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contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N° 689, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Justiça, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério
e em suas entidades vinculadas, informar
a data de vigência, o órgão, os cargos e os
quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
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REQUERIMENTO N° 690, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Integração Nacional, as
seguintes informações, a serem fornecidas, preferencialmente, por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 691, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Fazenda, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
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1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO N° 692, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Educação, as seguintes
informações, a serem fornecidas, preferencialmente,
por meio eletrônico:
1 – O quantitativo de trabalhadores terceirizados, atualmente em exercício naquele Ministério e, se for o caso, em cada uma de suas
entidades vinculadas;
2 – A relação das funções exercidas pelos
trabalhadores terceirizados e as unidades em
que estão lotados;
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3 – O valor anual da despesa com terceirização de mão de obra naquele Ministério e em
cada uma de suas entidades vinculadas, ano
a ano, a partir de 2002, ou a partir da criação
do órgão ou entidade, no caso de ser posterior;
4 – Em caso de existência de servidores aprovados em concursos públicos com prazos de
vigência ainda não expirados, que ainda não
tenham sido efetivados naquele Ministério e em
suas entidades vinculadas, informar a data de
vigência, o órgão, os cargos e os quantitativos.
Justificação
Têm sido recorrentes no noticiário nacional informações sobre o aumento do número de servidores
terceirizados em exercício na administração direta e
indireta federal, em desfavor da contratação de servidores de carreira e na contramão dos objetivos de
profissionalização, modernização e valorização da
administração pública.
Ante o exposto, o presente requerimento tem
como objetivo coletar dados que nos permitam verificar o que tem de fato ocorrido quanto a este tipo de
contratação e quanto à evolução, ao longo do tempo,
dessas despesas orçamentárias.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 241, DE 2013
Institui a Política de Atenção Integral à Saúde
do Homem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída em caráter permanente, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política
de Atenção Integral à Saúde do Homem, a ser formulada, implementada e mantida pelas diversas instâncias
gestoras do Sistema.
Art. 2º A Política de Atenção Integral à Saúde do
Homem deverá abranger, entre outras ações definidas
em regulamento, a prevenção, a detecção precoce, o
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diagnóstico e o tratamento de doenças e agravos à
saúde que acometem exclusiva ou predominantemente
a população masculina.
Parágrafo único. Deverá ser dada ampla divulgação das ações a que se refere o caput e de informações
sobre promoção da saúde do homem.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os homens são acometidos de algumas doenças
ou agravos à saúde especificamente relacionados ao
sexo masculino, tais como os cânceres e as infecções
da próstata, do pênis e dos testículos, mas estão sujeitos
a outros transtornos da saúde que, embora acometam
também as mulheres, apresentam taxas de morbimortalidade mais elevadas na população masculina. É o caso,
por exemplo, do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, da obesidade, da aids, da tuberculose, do câncer
do aparelho respiratório, das neoplasias de esôfago e
estômago, e das doenças isquêmicas do coração.
A maior exposição da população masculina a
determinados fatores de risco para a saúde reflete-se
na proporção de homens e de mulheres que formam a
população brasileira, nas taxas de mortalidade e nas
expectativas de vida, por sexo. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) estimou que em 2011 a
população brasileira seria constituída de 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. No mesmo ano, 56,88% dos
óbitos foram de homens, e 43,12%, de mulheres. Ainda no mesmo ano, a esperança de vida ao nascer era
de 70,6 anos para homens e 77,7 anos para mulheres.
A par dos aspectos relacionados com os dados
epidemiológicos, é importante considerar que, devido
a fatores culturais, os homens são mais avessos às
ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas de doenças e agravos à saúde. Ademais, as inadequações
administrativas e de capacidade de atendimento dos
serviços públicos de saúde desencorajam especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras a procurar por
cuidados à sua saúde. Soma-se a essa dificuldade o
fato de a legislação trabalhista brasileira não conceder
direito ao homem de se ausentar do trabalho, sem prejuízo da remuneração, para a realização de consultas
e exames médicos preventivos. A formulação de uma
política de atenção integral à saúde do homem deve
levar em conta todos esses fatores, inclusive criando
horários especiais de atendimento de trabalhadores
e trabalhadoras.
Assim, a despeito da existência de norma infralegal que estabeleceu a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem – Portaria MS/GM nº 1.944,
de 27 de agosto de 2009, do Ministério da Saúde –, o
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presente projeto de lei procura enfatizar a necessidade
de que os gestores do SUS formulem, implementem
e mantenham política específica de atenção à saúde
da população masculina, segmento cujos indicadores
de morbimortalidade contradizem a cultura popular
que considera o homem um representante do sexo
forte. Faz-se necessário que, mediante tal política,
essa característica se torne realidade e se reflita nos
indicadores epidemiológicos.
A importância social da medida proposta leva-me à convicção de que o projeto será aprovado por
ambas as Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senadora Angela Portela
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há sobre a mesa Relatório de Viagem do
Senador Antonio Carlos Valadares, recebido por meio
do Ofício nº 70, de 2013, referente ao Requerimento
nº 494, de 2013, de missão, no qual relata participação
em reuniões da Comissão de Segurança Cidadã, Combate e Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo e Crime
Organizado, do Parlamento Latino-Americano – PARLATINO, na qualidade de representante do Congresso
Nacional, realizadas nos dias 6 e 7 de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of. GSACV nº 70/2013
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Encaminha relatório de atividades como
representante do Congresso Nacional na Reunião de
Comissão do Parlamento Latino-americano
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar anexo a Vossa
Excelência, relatório de minhas atividades como representante do Congresso Nacional na reunião da
Comissão de Segurança Cidadã, Combate e Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo e Crime Organizado,
do Parlamento Latino-americano (Parlatino), ocorrido
em Havana, República de Cuba, nos últimos dias 6 e
7 de junho.
Na certeza do dever cumprido com essa honrosa
designação pelo Senado Federal, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos da mais elevada estima e distinta consideração. –
Senador Antonio Carlos Valadares.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o seguinte
Ofício do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego:
– Nº 698, de 13 de junho de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 1.098, de 2012, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu, da Câmara
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dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº
123, de 2013 (nº 580/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e outras
Remunerações Auferidas por Membro de Tripulação de
Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado
em Brasília, em 2 de setembro de 2010.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Decreto Legislativo nº
123, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 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 86, de 2011 (nº
5.759/2009, na Casa de origem, da Deputada
Gorete Pereira), que denomina Açude Deputado
Francisco Diógenes Nogueira o açude Figueiredo, localizado no Município de Alto Santo, no
Estado do Ceará;
– Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2004, do
Senador Paulo Paim, que dá nova redação ao
inciso IV do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, incluindo os deficientes auditivos
na obtenção da isenção do IPI, na aquisição de
automóveis;
– Projeto de Lei do Senado nº 663, de 2007, do
Senador Marcelo Crivella, que acrescenta dispositivo ao art. 9º da Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964, para permitir a inclusão de custos com
móveis e projeto de decoração nas operações de
financiamento realizadas no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação;
– Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2011, da
Senadora Lídice da Mata, que inscreve o nome
de Sóror Joana Angélica de Jesus, no Livro dos
Heróis da Pátria;
– Projeto de Lei do Senado nº 549, de 2011,
do Senador Randolfe Rodrigues, que altera a
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
permitir, a pessoas físicas, a dedução de despesas com livros técnicos diretamente ligados à
sua área profissional;
– Projeto de Lei do Senado nº 688, de 2011,
do Senador Vital do Rêgo, que dispõe sobre o
perdão de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas por instituições financeiras
federais na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e
dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 383, de 2012,
do Senador Cristovam Buarque, que inscreve
o nome de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de
Araújo no Livro de Heróis da Pátria; e
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– Projeto de Lei do Senado nº 462, de 2012,
do Senador Valdir Raupp, que acrescenta parágrafo único ao art. 19 do Decreto-Lei nº 986, de
21 de outubro de 1969, para tornar obrigatória
a menção ao teor calórico dos alimentos dietéticos nos rótulos.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara,
aprovado, vai à sanção; os Projetos de Lei do Senado
nºs 17, de 2004; 102, 549 e 688, de 2011; e 383, de
2012, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 663, de 2007; e 462,
de 2012, rejeitados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 163,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação de Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 163/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de junho de 2013
Assunto: Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou
o Substitutivo, de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, ao Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2010, de
autoria do Senador Marconi Perillo, que “Cria regras
para a aplicação de concursos para a investidura em
cargos e empregos públicos no âmbito da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 163, de
2013, a Presidência comunica ao Plenário que poderão
ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento
da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Resolução do Senado nº
78, de 2007, 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
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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 (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – V.
Exª me permite, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas registrar a presença de três Vereadores do Município de Alto
Taquari, em Mato Grosso, que se encontram aqui: Leandro Alves, Ivan Borba e Elgimar Rodrigues. Trata-se
de um Município importante do Estado de Mato Grosso.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós registramos, com satisfação, a
presença dos Vereadores de Alto Taquari. É um prazer
muito grande tê-los aqui, no Senado Federal, como, em
nome de todos nós, interpreta o Senador Pedro Taques.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela
ordem, eu queria apenas pedir minha inscrição pela
Liderança do PP, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrita, Senadora Ana Amélia.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, tal como
a Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senadores
que hoje já se expressaram, considero muito importante a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador Lindbergh Farias, que
justamente é também o Relator do Projeto de Lei da
Câmara nº 310, de 2009, do Deputado Fernando de
Fabinho, que institui o Regime Especial de Incentivos
para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de
Passageiros (Reitup).
Tivemos uma audiência pública, hoje, com a presença do Prefeito José Fortunati, de Porto Alegre, que
também é o Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, como também da Prefeita Maria Antonieta, do
Guarujá, e do Prefeito Sebastião Almeida, de Guarulhos.
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Também esteve presente o Deputado Carlos Zarattini,
que foi o autor do parecer na Câmara dos Deputados.
Trata-se de um projeto que tramita desde 2003 e
que teve em Carlos Zarattini um aperfeiçoador, como
Relator desse projeto. Acho que há uma energia muito
positiva para que a Comissão de Assuntos Econômicos, atendendo à sugestão do Presidente Lindbergh
Farias, possa examiná-lo, apreciá-lo e votá-lo na próxima terça-feira.
Esse projeto tem por objetivo promover a redução das tarifas de transporte público, via desoneração
tributária, por meio de um regime especial que exige
contrapartidas tanto do Estado e do Município quanto
da empresa concessionária. Assim, esse projeto poderá contribuir para aumentar a racionalização, a transparência e a integração da rede de transporte público.
Diversos benefícios fiscais são propostos em
nível federal, alguns dos quais já foram objeto de desoneração parcial ou integral, a saber:
– redução a zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre as
tarifas do serviço de transporte público, implementada por meio de medida provisória de iniciativa
da Presidência, em maio de 2013, em tramitação
no Congresso Nacional; redução a zero da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide/Combustíveis) na aquisição de óleo diesel
a ser utilizado na prestação dos serviços;
– desconto na contribuição patronal à Seguridade Social, substituindo-se a alíquota sobre a
folha de pagamento por cobrança sobre o faturamento, implementada a redução para 2% do
faturamento; e, de alguma maneira, colocada
na Lei n° 12.715, de 2012, para as empresas
rodoviárias e pela Medida Provisória n° 612,
em tramitação, para as empresas ferroviárias;
– redução a zero do PIS/Pasep e da Cofins, na
aquisição de insumos relativos à operação dos
serviços de transporte, óleo diesel, que afeta
principalmente ônibus, energia elétrica, metrô e
bens de capital, veículos, chassis, carrocerias
e pneus – essa ainda não foi implementada.
Os requisitos e contrapartidas para adesão ao
Reitup estão previstos no projeto, além de outros que
vierem a ser estabelecidos em regulamento. No tocante aos Estados, Distrito Federal e Municípios, os
requisitos seriam os seguintes: assinatura de convênio com o órgão responsável no Governo Federal,
prevendo a redução ou a isenção de tributos, como
ISS, taxas e ICMS.
(Soa a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Implantação de regime de bilhete único ou de sistema
de transporte estruturado e integrado; delegação do
serviço em conformidade com a legislação de concessões; instalação de conselho de transporte, com a
participação da sociedade civil; e elaboração de laudo
demonstrando o impacto dos incentivos concedidos e
determinando os valores máximos das tarifas para as
empresas que aderirem ao novo regime; contrapartidas
que se referem às empresas prestadoras
É importante ressaltar que o próprio Ministro Guido Mantega, da Fazenda, reúne-se hoje com Parlamentares para discutir esse projeto de lei. Então, acredito
que tudo poderá estar acertado, inclusive para que o
Prefeito Fernando...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu gostaria de informar que, ainda hoje, tive um diálogo com uma das representantes do Movimento Passe
Livre, a Mayara Vivian, que está preocupada e avalia
que seria ótimo se o prefeito concluísse a sua decisão,
uma vez que ele mencionou que até sexta-feira deverá
tomar uma decisão sobre possível alteração na tarifa.
O Prefeito Fernando Haddad quer tomar uma
decisão responsável, que leve em conta todas as possibilidades e qual a repercussão da decisão sobre o
orçamento da prefeitura municipal.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está marcada para amanhã, na Avenida Paulista, a
partir das 17h, na chamada Praça do Ciclista, junto à
Rua da Consolação, uma nova manifestação.
Seria ótimo se pudessem – ainda mais tendo
em conta os resultados dessa reunião no Ministério
da Fazenda agora – ser adiantados os estudos para
que, da forma a mais responsável, possa o Prefeito
tomar a sua decisão.
Concluo com um apelo aos manifestantes, para
que, de forma alguma, utilizem a violência, com depredações, sejam aos próprios bens públicos ou aos privados.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quando há manifestações violentas, isso acaba prejudicando os objetivos maiores e justos do movimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
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O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
Pela ordem, Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
houve uma votação nominal. Quero que registre em
ata, por favor. Se eu aqui estivesse, há pouco, votaria
“sim” pelo Embaixador do Vaticano.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Será feito o registro em ata solicitado por V. Exª.
O próximo orador inscrito é o Senador Cyro Miranda.
V. Exª, Senador, terá o tempo regimental de 20
minutos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Flexa Ribeiro, Srªs e Srs. Senadores,
Jornal, Agência, Rádio e TV Senado, senhoras e senhores, precisamos acordar diante das manifestações
que tomaram as ruas do Brasil.
Tanto o Governo quanto o Congresso Nacional e
o Judiciário precisam assumir as suas responsabilidades. É preciso questionar o Governo diante do quadro
econômico que se desenha e que motiva os protestos.
Nesse sentido, registro em plenário o artigo do
jornalista Antônio Machado, publicado no Correio Braziliense de ontem, sob o título “O Saco Explodiu”.
Machado faz uma análise muito objetiva e pertinente sobre esse movimento cívico vivido nas ruas
de diversas capitais e cidades brasileiras, que bateu
às portas do Congresso Nacional. Todos nós, agentes públicos dos três Poderes da República, temos o
dever de fazer uma reflexão sobre os episódios, livre
da venda das paixões.
Como bem se viu em diversos momentos, houve um repúdio ao levantamento de qualquer bandeira
desta ou daquela agremiação partidária. O movimento
retrata uma insatisfação generalizada, que não pode
ser ignorada pelo Congresso, muito menos pelo Governo ou pelo Judiciário. As diversas motivações, como
o aumento das passagens de ônibus e a cobrança
quanto ao dinheiro público gasto nos estádios – e não
na educação, na saúde e no transporte público – demonstram que a sociedade está bem mais atenta às
ações do Poder Público. Sem dúvida, a sociedade se
politiza a cada pleito e está disposta a cobrar de todos
e de cada um de nós a parcela de responsabilidade
nos destinos do Brasil.
Tem razão Antônio Machado ao dizer que “entender as transformações que detonam os anseios e
medos expressos nas manifestações é mais producen-
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te do que buscar o rabo do demônio nos movimentos
sociais”. Não se pode querer, sob qualquer pretexto,
minimizar a força representativa das mais de 250 mil
pessoas que tomaram as ruas das diversas capitais
e, simbolicamente, tomaram o Congresso Nacional.
Vejo o recado ao Congresso Nacional sob dois
ângulos: primeiro, o da inevitável cobrança do papel do
Parlamento no sistema de freios e contrapesos, tão caro
à República e à democracia. Segundo, o da dimensão
de esperança no papel que cada um de nós desempenha como representante do povo e dos Estados.
Não podemos negar que o sistema de contratação direta, que permitiu a construção dos estádios bilionários, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Não
podemos negar que o Congresso tem sido passivo
diante das infindáveis explicações das autoridades do
Governo sobre o controle da inflação e do crescimento econômico. Senador Pedro Taques, não podemos
negar a forma como o Brasil tem sido governado, por
infindáveis medidas provisórias aprovadas pelo Congresso. Não podemos negar que a Justiça também tem
sido alvo da crítica popular pela demora em decidir.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que o Poder Executivo parece ainda adormecido e continua a dizer que
detém o controle da inflação e a minimizar a dimensão
do movimento. O Parlamento não pode abrir mão de
ser o freio necessário às ações do Poder Executivo.
Senador Paim, acertam a imprensa e os especialistas ao apontar que o movimento apanhou todos de
surpresa. Acertam mais ainda, Senadora Ana Amélia,
ao apontar que a inflação, os desarranjos da economia,
o mal-estar do mercado financeiro, a insegurança social, a insatisfação difusa, especialmente dos jovens,
acumulam-se e, um dia, chegam às ruas.
O aumento das passagens foi apenas a gota
d’água. A inflação que as famílias encontram nas gôndolas dos supermercados não tem cor, não tem ideologia.
A inflação é um número com uma incrível capacidade
corrosiva. A inflação rouba o sonho da viagem, do carro
novo, do curso de idiomas, do almoço em família do fim
de semana. A inflação destrói o orçamento doméstico
e acaba com a paz de espírito das famílias. A inflação
não precisa de intermediários para ser entendida. Não
precisa de explicações sofisticadas de uma equipe
econômica desacreditada.
Sr. Presidente, os movimentos sociais que vemos
nas ruas não deverá ser apenas uma febre. Muito mais
do que um protesto repentino, as 250 mil pessoas demonstraram o amadurecimento político do brasileiro,
sobretudo em relação ao destino dos 40% da carga tributária, à corrupção e ao tamanho da máquina pública.
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Pelas redes sociais, 79 milhões de pessoas falaram de um único tema. Como bem ensina um velho dito
popular, o difícil não é mentir, mas continuar mentindo.
O brasileiro passou oito anos do governo Lula
ouvindo infindáveis bravatas que culminaram com a
conhecida história da marolinha. Lula gastou a rodo
para fazer a sucessora Dilma Rousseff, colocada sob
o manto de boa gestora. Que doce ilusão!
E agora, Presidente Dilma, será que a senhora
vai ter humildade para reconhecer a má condução da
política econômica e a necessidade de diminuir os
gastos públicos? Será que a senhora compreenderá que esses movimentos populares não podem ser
resumidos à figura do Velho do Restelo, imortalizada
pelo memorável Luís de Camões? Será que a senhora
vai entender que as 250 mil pessoas não podem ser
rotuladas como pessimistas que fazem mal ao País?
Srªs e Srs. Senadores, todos nós precisamos
refletir detidamente sobre o significado desse movimento cívico que toma as ruas do Brasil. Creio que a
Presidente Dilma tem o dever de dar o exemplo e de
fazer uma autocrítica, antes que se coloque por terra
a estabilidade econômica e o esforço, no sentido de
viabilizar o crescimento sustentável do Brasil.
Encerro com um elogio à manchete do jornal O
Popular, do Estado de Goiás, sem ser injusto com a
imprensa em geral. O título diz tudo: “Alguma coisa
acontece neste País! O Gigante despertou. E um filho
teu não foge à luta.”
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço, Senador Cyro Miranda.
Chamo, pela ordem, como Líder, para usar da
palavra, o Senador Walter Pinheiro, Líder do PT.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Não destitua meu
Líder, Wellington Dias. Não faça isso, não!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª é Líder permanente e fala pela Liderança do PT.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Falo, aqui, com a devida autorização do Líder Wellington
Dias, usando este espaço da Liderança, meu caro Flexa.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, Senador Sérgio, V.
Exª que tem se destacado nesta Casa, eu diria, no bom
combate das questões que envolvem principalmente
a defesa e a assistência ao cidadão, quando falamos
aqui em capilarizar a Justiça, em expandi-la, ou até, em
uma expressão que é muito bem utilizada na Bíblia, em
um trecho muito interessante que se refere ao profeta
Isaías, quando fala “estender as tendas da barraca à
direita, à esquerda, à frente e atrás”, portanto, fazen-
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do com que a amplitude desse espaço possa chegar
às pessoas, essa mesma referência eu quero fazer
exatamente em relação a essa questão do Judiciário.
Este é um pleito, Senador Sérgio, que historicamente nós fizemos durante todas essas batalhas.
Isto a que estamos assistindo nas ruas hoje,
essa mobilização, nada mais é do que inclusive uma
reação à ausência de serviço. A assistência judiciária,
o atendimento, essa extensão da estrutura, meu caro
Paim, do Judiciário, é tão necessária quanto o desejo
por transporte, o desejo por serviços públicos, o desejo por educação.
Muita gente até se pergunta: “Ah, por que as
pessoas estão se manifestando no momento em que
atingimos determinados níveis de serviços ou até de
bons índices de emprego?”. Mas as pessoas, Senador
Sérgio, ainda encontram muitas dificuldades, meu caro
Capiberibe. Eu posso dizer que nós “involuímos” nas
grandes cidades. Há uma involução.
E olha que contraditório: nós avançamos do ponto
de vista tecnológico, utilizamos as ferramentas mais
modernas, mas não conseguimos chegar à plenitude.
Ora, plenitude! A plenitude seria, eu diria, até um sonho de consumo para poucos. Nós não conseguimos
chegar ao mínimo do atendimento para a satisfação.
A satisfação não é só trabalhar, dizer “eu tenho
um emprego”. A satisfação é poder ir para o emprego
em condições justas, adequadas e inclusive eficientes. As condições são, inclusive, eu não me limitar só
a sair de casa para ir ao meu trabalho. É ter direito ao
lazer, à vida.
Então esse contexto nos leva a entender, por
exemplo, como é que um cidadão, Sérgio, consegue
chegar a uma instância de um tribunal ou a uma –
numa época mais antiga chamávamos de junta, não
é Paulo Paim? Aquelas juntas do trabalho – vara. Hoje
são varas, os tribunais já com desembargadores. Mas
como é que o sujeito chega a uma esfera dessas?
Numa relação de trabalho conturbada, ele faz uma
reclamação, aquilo termina indo para um estágio, vai
para outro, e depois nós enfrentamos a necessidade
de um recurso, chegando a uma esfera superior, não
capilarizada, concentrada em poucos lugares do País.
Portanto, quando nós tratamos do Direito, quando nós, aqui, ouvimos isso inclusive o dia inteiro, todo
mundo falando dessas manifestações, mas principalmente a expressão “cidadania”, a busca por, aí sim, a
plenitude dessa cidadania, a estrutura do Judiciário,
meu caro Senador Sérgio Souza, tem que entrar nesse debate. Não podemos trazer aqui só a questão de
quanto custa.
Quer dizer, na hora em que é para ampliar a estrutura do Judiciário, para prestar serviço ao cidadão,
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aí entram as contas. Mas esse é o custo que tem que
ter. Para ter capilaridade, eu preciso inclusive ter estrutura. Para chegar ao entendimento, para esticar a
tenda dessa barraca, eu vou precisar de recursos. Para
essa tenda funcionar, eu vou precisar de gente, para
poder exercer o princípio tão propalado da cidadania.
Na realidade, esse não é um debate qualquer,
esse é o debate do exercício do direito. Não adianta
escrever, Paulo Paim, que todos têm o direito. Mas
como acessar os canais quando esse direito não me
é permitido? Para quem reclamo? Aonde eu me dirijo? Com quem falo? De que forma eu posso requerer
isso? Aonde buscar? Quem vai nos defender?
Aliás, são perguntas que boa parte dos que hoje
se manifestam no Brasil deve estar fazendo.
Então quando nós discutimos aqui, Senador Sérgio Souza, a necessidade da ampliação das estruturas,
não é para ter um tribunal no Paraná para os Senadores chamarem de meu, ou de seu, do outro lado, nem
tampouco para os baianos ficarem chamando de meu
tribunal. Nós defendemos a ampliação dessa estrutura para que os brasileiros tivessem um canal onde, e
de forma mais eficiente, ou pelo menos mais próxima,
pudessem chegar.
E aí vai outra contradição em que estou batendo
permanentemente: no momento em que estamos ampliando todas as ferramentas de interação, muita gente
reclama da disponibilização dessa estrutura para que
eu possa aplicar essa ferramenta; para que eu possa
usar essa ferramenta; para que eu possa interagir; para
que eu possa buscar.
Então, é importante que a gente comece a entender que determinadas linhas de serviços se materializam no atendimento. Porque senão fica só à cabeça
que a obrigação é ter o posto de saúde; é ter a escola
– e olha que já estamos tendo com dificuldade –, ou
ter o transporte público. E as outras questões? São tão
fortes, ou, eu diria, até mais, porque todas as vezes
que elas se relacionam principalmente com decisões
que não têm o caráter da materialidade, mas eu preciso
ter a decisão para aplicar essa materialidade na vida
das pessoas, aí é que entram as dificuldades. Alguém
vai ter que decidir, alguém vai ter que arbitrar, alguém
vai ter que julgar. Mas um espaço precisa se abrir e,
inclusive, se permitir para que essa demanda chegue.
Portanto, a estruturação do Judiciário tem que
levar em consideração um país com dimensões continentais como o Brasil e com dificuldades estruturais.
Chegue lá no interior do seu velho Amapá, meu
caro Capiberibe. Será que eu tenho a mesma estrutura de atendimento – e eu não vou nem comparar
com outros lugares, eu vou comparar com a própria
Macapá –, será que para o interior do Amapá há a
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mesma coisa que há ali na cidade de Macapá? Não
há! E isso vale para o interior da Bahia; isso vale para
o interior do Pará. Quantos barcos um paraense vai
ter que pegar para poder chegar ao Judiciário? Óbvio
que quem não tem barco, a nado não vai, não é Flexa? Não há condição.
Portanto, esse não é um serviço que pode ser
considerado, como alguns tentaram transformar o debate aqui: a ampliação dessa estrutura para quê? Essa
estrutura para atender aos mais pobres do País, para
agir como defesa, para atuar principalmente como uma
ferramenta que todo e qualquer cidadão pode acessar,
e não só aqueles que podem pagar.
Então, essa é uma das estruturas importantes.
Lamentavelmente, o debate que assistimos aqui, Sérgio, em relação às estruturas, foi para quê? Quanto
custa? Na hora de atender o mais pobre, entra na
conta o preço? Ou o objetivo é levar o serviço? Óbvio
que temos de ponderar como vamos garantir o orçamento disso. Nós temos de ter essa preocupação, não
estamos nos descuidando disso. Agora, se for só essa
tese da preocupação do orçamento e não da priorização, essas estruturas de atendimento à população
vão ficando para trás. Mas por que isso não entra na
prioridade? A prioridade é o atendimento do cidadão,
essa é a prioridade.
É fundamental que aprendamos, inclusive. Ouvi
muitos falarem hoje em auscultar, em olhar o que está
vindo de reclamação. Mais do que auscultar ou tentar
enxergar o que está acontecendo, é cada vez mais
instituir canais para que essas reivindicações possam
interagir, possam chegar, e os canais efetivos de diálogo se estabelecerem, as instâncias de funcionamento
se apresentarem.
Eu lhe pergunto, Sérgio: é mais fácil o sujeito chegar à Câmara de Vereadores, por exemplo, de Cascavel, no interior do Paraná, ou ao plenário do Senado,
em Brasília? É óbvio que é mais fácil chegar lá, pela
proximidade. Agora, se não houver canais para permitir
que aquilo que começou em Cascavel consiga chegar
ao Parlamento, as coisas vão ficar lá e aqui vamos ficar discutindo, como se lá não tivesse nenhum tipo de
importância, como se não existisse.
Tenho insistido, Sérgio, num tom de brincadeira,
que ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, o cidadão vive é no Município. As manifestações
estão ocorrendo em cidades, elas têm foco, têm gente, estão na rua, no lugar em que as pessoas pisam e
têm os seus problemas.
Então, é importante que façamos o debate a partir exatamente da identificação de como podemos dar
cada vez mais sequência. Ouvir só não basta. Ouvir
é importante. Inclusive temos duas orelhas para ouvir
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mais do que falar, não é, Paulo Paim? Mas é preciso
agir, é preciso criar as condições para que aquilo que
coletamos, aquilo que tentamos pelo menos enxergar,
consiga exatamente dar consequência, e só é possível
fazer isso com algum grau de interação.
Então, a minha ponderação, Sérgio, nesta tarde,
é que tenhamos outro olhar sobre a ampliação das
instâncias públicas. Precisamos fazer os debates das
instituições não a partir das pessoas, mas a partir das
instituições. As pessoas vão passar, vamos caminhar,
daqui a anos, vai haver trocas. O governante de hoje
não será o governante de daqui a 10, 15, 20, 30 anos.
As instituições, não; elas são perenes.
Então, antes de fazer o debate do que significará a ampliação de determinadas estruturas, por que,
efetivamente, não colocamos na ordem do dia qual é a
necessidade e de que forma as pessoas estão conseguindo resolver seus problemas? Aí eu poderia dizer,
Sérgio, talvez você, com mais propriedade do que eu,
porque milita nessa área, quantos processos, inclusive
envolvendo parte dessa demanda que está nas ruas
hoje, estão parados em tribunais? Quantos processos
estão aguardando julgamento e fizeram recurso não sei
para onde, e como o não sei para onde está abarrotado de recursos, não há como julgar? Processos que
envolvem, por exemplo, a mobilidade, que envolvem
concessões de serviços públicos. Quantas querelas
estão nesses tribunais! Podem dizer: “Mas você está
tratando de algo com interesse coletivo?”. É, mas tem
gente por trás. O coletivo só é coletivo porque adentra
cada um, por hora, por minuto, por instante.
Portanto, Sérgio, estou colocando muito isso no
dia de hoje, um pouco pela minha apreensão, ou, pelo
menos, uma compreensão de que o Judiciário brasileiro vai responder, de forma consistente, àquilo que
nós conseguirmos promulgar aqui, dando celeridade,
buscando fazer dentro do que o orçamento permite e,
principalmente, buscando estar lá a partir daquilo que
verdadeiramente precisa ser feito. Nada melhor do
que tentar auscultar o que vem de lá, a necessidade,
a demanda que está lá parada na rua.
Basta chegarmos à porta de um tribunal do trabalho para vermos o que é demanda de coisas que se
arrastam há anos e anos, trabalhadores que às vezes
foram demitidos, mas que não tiveram seus processos
sequer julgados. Aí depois aquilo sai do tribunal e vai
para uma instância superior. Hoje nós sabatinamos
aqui uma das figuras por quem tenho o maior respeito,
o Desembargador Cláudio Brandão, baiano, do nosso Tribunal da 5ª Região, que vem agora para o TST.
Portanto, sem dúvida nenhuma, o TST ganhou
– e muito – em qualidade, alguém que tem uma carreira brilhante, correção, capacidade, mas, se não
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mantivermos a estrutura na ponta, Cláudio Brandão, o
nosso Ministro do TST – espero que o Plenário assim
confirme – vai aguardar muito para que os processos
cheguem – e, portanto, para atender à demanda de
milhares e milhares de brasileiros, até porque aqui no
TST ele não cuidará só e somente só das demandas
da Bahia.
Então, Sérgio, quero dar-lhe um aparte insistindo
nisto: que façamos um debate primeiro sem um adjetivo, vamos embora para o substantivo. Em vez de
todo mundo ficar adjetivando que houve isso ou aquilo, que o interesse é esse ou aquele – e o adjetivo é
muito perigoso –, vamos tentar pegar o substantivo. O
que precisamos fazer neste País para que as pessoas
possam, no local onde vivem, ter a satisfação de dizer
que a plenitude do serviço público permite, inclusive,
poder viver na minha cidade, e viver feliz.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu
caro Senador Walter Pinheiro, primeiro, quero parabenizar V. Exª pela inteligência do seu pronunciamento,
mostrando para a sociedade brasileira, através dos
canais de comunicação do Senado Federal, de uma
forma lógica, que aquilo que fazemos no Congresso
Nacional não é uma atividade para fins próprios, é para
a sociedade. Repudio citações como as de que “querem
criar um tribunal para chamar de seu”. Ouvi de alguns
colegas neste tom e já tive oportunidade de dizer que,
no meu Estado, por exemplo, essa luta começou há
mais de 20 anos. Eu nem imaginava um dia ser político, chegar ao Senado Federal e poder militar nesta
causa que é de todos os brasileiros. Só no Congresso
Nacional, esse processo, esse projeto, tramitou mais
de 10 anos. Quero fazer este aparte para citar o dispositivo da Constituição – para corroborar com o que
V. Exª está pronunciando da tribuna do Senado –, o
art. 27 do Ato das Disposições Transitórias, lá no § 6º,
que criou os cinco Tribunais Regionais Federais existentes no Brasil. Naquele momento, existia um único
tribunal, o Tribunal Federal de Recursos, com sede em
Brasília, e foi dado a este o poder de colocar os Tribunais Regionais Federais dentro da Federação, devendo observar dois princípios: o número de processos
e a territorialidade. Quatro deles foram colocados na
costa brasileira; um único na região central, que está
aqui em Brasília e que sozinho atende a 14 unidades
federativas. Só aí eu já diria que não atendeu à territorialidade lá em 1989, quando eles foram implantados.
No entanto, o número de processos me parece que
atendeu, porque nós tínhamos menos de cem mil, agora, hoje, meu caro Senador Walter Pinheiro, há mais
de 1,1 milhão de processos. Uma pesquisa de hoje,
que eu vou daqui a pouco colocar com detalhes na
tribuna, traz a seguinte máxima – veja só: há 10 anos,
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o Judiciário tinha, dos paulistanos, uma aceitação ou
achava que tinha um prestígio que chegava a 38%
dos paulistanos; em 2007, isso caiu para 34%; ontem,
chegou a 20%. Isso é reflexo de que há uma sensação
do cidadão de que ele não está sendo atendido, de
que ele não está vendo seus direitos fluírem da forma
como ele quer. Então, a motivação dessas manifestações – vou falar depois do Legislativo e também do
Executivo; não vai ficar só do Judiciário. Mas quero só
aproveitar este aparte para dizer: nós estamos fazendo
aqui uma ampliação; ou, como V. Exª chamou, é abrir
a tenda, a barraca, para atender a um pouco mais de
pessoas que vão estar sob essa tenda, para ter ali a
mão da Justiça, dando ao cidadão seus direitos. Muito
obrigado, Senador. Parabéns!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
acho, Senador Sérgio, que é importante isso.
Eu quero chamar a atenção da visão para a expansão do atendimento ou a capilaridade do Judiciário.
Ao mesmo tempo, aí V. Exª sabe, eu já afirmei aqui,
mas em conversas nossas eu tenho insistido muito que,
por outro lado, quem tem que organizar e até por conta da sua própria autoridade, quem tem que organizar
isso é o Judiciário. E aí, Senador Pedro Taques, venho
insistido muito em dizer: cada qual no seu cada qual.
Nós aqui, a competência inclusive da elaboração da lei.
Nós aqui temos a competência inclusive da elaboração da lei, mas ao Judiciário – e nada melhor do
que a gente prestar atenção nisso – cabe exatamente,
auscultando, experimentando, vivenciando, identificando as raízes, os problemas, apresentar inclusive...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Ao
Judiciário cabe exatamente apresentar as condições.
Se não for possível a instalação desse ou daquele
órgão, monta-se um cronograma para ver como é
possível ir fazendo, de que maneira. Mas numa coisa,
Senador Pedro Taques, eu estou insistindo – acabei
de conversar com membros ali do Ministério Público –:
nós temos que tratar as coisas como instituições e não
indivíduos. Uma coisa até que eu disse a V. Exª, lá na
CCJ, quando estávamos juntos: na hora que a gente
começar a tratar do que cada um faz, aí eu pego a instituição e culpo pelo erro um ou outro. Aí, meu amigo,
acabou a instituição. A instituição é perene; membros
das instituições são passageiros. Portanto, acho que
é importante ter essa preocupação para a gente continuar prestando o bom serviço ao cidadão brasileiro.
Um aparte ao Senador Pedro Taques e aí encerrarei, Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito
rápido, Senador Walter.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª, Senador Walter Pinheiro, terá o tempo
necessário para concluir o seu brilhante pronunciamento e para ouvirmos todos, com muita alegria, o competente Senador Pedro Taques, no aparte que faz a V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eu quero
cumprimentar o Senador Walter e confessar ao Senador Sérgio que o autor dessa frase fui eu. E essa frase
não tem direção a V. Exª, porque eu li o seu trabalho e
já lhe disse isso. Conheço o seu empenho em relação
à criação dos tribunais, notadamente do Paraná. Mas
eu não retiro a frase. Eu entendo que alguns vão querer criar um tribunal para chamar de seu. Eu entendo
isso, e a Constituição me dá o poder-dever constitucional de entender alguma coisa, conforme diz o art.
53. Então, eu peço desculpas ao senhor se entendeu
que eu tinha feito essa frase em relação ao senhor.
Esse é o primeiro ponto. Ao Senador Walter Pinheiro,
eu concordo inteiramente, nós não podemos adjetivar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O adjetivo é importante na frase, o substantivo é importante
na frase. Se nós formos fazer uma análise sintática,
uma análise gramatical, nós precisamos de adjetivos,
de substantivos, mas também precisamos de verbos,
notadamente verbo transitivo direto que revela ação. E
só pode exercer um verbo transitivo direto, que revela
uma ação, um sujeito. E só pode ser sujeito quem tem
competência. E a Constituição da República estabelece, a meu juízo, que o sujeito que tem competência
para apresentar projeto de lei é o Superior Tribunal de
Justiça, conforme art. 96 da Constituição, que é expresso ao revelar o alto governo dos tribunais, que é
uma conseqüência do art. 2º, que é a independência.
Muito bem, numa frase, nós precisamos de sujeito, de
verbo – notadamente transitivo direto –, de predicativo do sujeito, de substantivo e de adjetivo. Esse é um
ponto. O segundo ponto é: reconheço a necessidade
de existência dos tribunais. Precisamos, sim, de tribunais. E V. Exª tem razão:...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ...não
há que se falar em cidadania sem prestação jurisdicional célere, devida, e a Justiça do Trabalho faz bem
isso – reconheço. Eu também votei favoravelmente
ao doutor hoje indicado para o Tribunal Superior do
Trabalho. Agora, eu vim da 1ª Região, que é o Distrito
Federal, mais 13 Estados da Federação: Pará, Amapá, Rondônia, Roraima... A prestação jurisdicional realmente fica prejudicada. Reconheço isso e me somo
ao Senador Sérgio, ao Sr. Senador Walter, na busca
pela construção desses tribunais, desde que o sujeito
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possa exercer o verbo transitivo direto que a Constituição assim determina.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Por
isso que é bom, Senador Taques... Para nós transformarmos o verbo – e aí, já que eu tinha brincado com
o Sérgio em relação à passagem bíblica sobre a questão de se ampliarem as tendas –, eu vou citar a Bíblia
também: “E o verbo se fez carne.”
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Então, aí tem que haver a materialização. A Justiça
tem que chegar para o sujeito, onde quer que ele esteja vivendo, porque, senão, a Justiça continuará só
para alguns sujeitos e, aí, mais uma vez, deixa de ser
Justiça; vira uma grande injustiça no Brasil.
Obrigado, Senador.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Walter Pinheiro, se V. Exª me permitir...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Claro, claro. A Mesa não vai fazer isso comigo; na verdade, não é comigo, não; é com a Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Senadora Ana Amélia, tendo o aparte permitido pelo orador, Senador Walter Pinheiro, V. Exª terá
todo o tempo para fazê-lo.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu não serei
tão competente quanto os meus colegas que me antecederam: um advogado de militância reconhecida e
um Procurador da República, ex-Procurador, que tanto
dignifica o Ministério Público e que conhece bem a lide
jurídica e a demanda. Eu, aqui, estou no aprendizado
de tudo isso. Mas eu tive um contato...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – E, aí, gostaria de fazer um reconhecimento ao trabalho feito na
4ª Região da Justiça Federal, que é presidida por uma
mulher, a Desembargadora Marga Tessler. Quero dizer
em defesa da eficiência, da eficácia e da resolutibidade
que, usado um sistema eletrônico de julgamento dos
processos, o tempo do exame dos recursos foi reduzido em 80%. Isso é gestão, é qualidade, é cuidado com
o cidadão que demanda justiça. Então, eu gostaria de
fazer essa revelação, porque hoje estão em tramitação
no sistema eletrônico da 4ª Região, que compreende
os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, 1.738.749 processos. E, segundo a Desembargadora Marga, hoje bastaria ampliar o número de
vagas não só no meu Estado o Rio Grande do Sul...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
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A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ...mas
também no Paraná, como já foi criada recentemente,
uma por iniciativa do Vice-Presidente da Câmara André Vargas, que demandou. E eu, modestamente, não
sou Vice-Presidente do Senado, não estou na Mesa
do Senado, mas tenho certeza de que o Presidente do
Tribunal Superior de Justiça, Ministro Felix Fischer e a
própria Desembargadora Marga Tessler acolherão, porque já está no Conselho de Justiça a solicitação para
a criação de uma Vara Federal no Município de Ijuí,
na região noroeste do Rio Grande do Sul, que tem 80
mil habitantes, e que atenderá uma região de 180 mil
pessoas. Não há uma Vara Federal nessa cidade de
80 mil habitantes. Portanto, esses processos, Senador
Walter Pinheiro, e o equilíbrio com que V. Exª coloca
essa questão, são a maneira mais adequada. As ruas
estão dando um recado, e esse recado é também a
falta da Justiça rápida e célere...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – As ruas
dão um recado para o Poder Judiciário, para o Poder
Executivo, para o Congresso Nacional, para os legisladores. É um recado para todos nós. Precisamos entender esse recado, e esse tema tem tudo a ver com
essa demanda da sociedade, que clama por justiça.
Mas penso que, neste caso, é preciso o reconhecimento
pela aplicação de modernas técnicas administrativas
de uso da ferramenta da informática para ter acelerada
e para se conseguir, dessa maneira, essa expansão e
efetividade. A 4ª Região é, no ranking do relatório da
Justiça, do CNJ, feita no ano de 2012, apontada como
a segunda nos seguintes critérios: média de processos julgados por magistrado – 5.871; no percentual de
processos baixados por casos novos – 92,1%; e no número de processos baixados por magistrados – 4.648.
Eu preciso fazer esse reconhecimento na pessoa da
Desembargadora Marga Tessler. Muito obrigada pela
sua tolerância.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Eu acho que é importante o aparte de V. Exª porque reforça isso, essa coisa de a gente só enxergar,
às vezes, a reclamação pontual. Não é só a passagem
de ônibus, até porque na maioria dos casos hoje as
pessoas estão conseguindo pagar, ainda que se baixe
o preço das passagens, ainda não está no horizonte
baixar ou reduzir o tempo. Há trabalhadores que ficam
seis horas em um transporte coletivo nas cidades entre
o trajeto de casa para ao trabalho e do trabalho para
casa. Isso é qualidade de vida! Imagem o sujeito que
tem que pegar ônibus, barco, seja lá o que for meu
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caro Senador Flexa Ribeiro, para se dirigir a um tribunal para tentar reivindicar os seus direitos?
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço, Senador Walter Pinheiro. Quero
parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que tenho certeza absoluta de que o Senador Pedro Taques,
quando fez referência a criação dos novos tribunais,
fez referência ao Estado do Pará.
Também tramita uma PEC para que se crie um
Tribunal Federal no Pará. É importante que os jurisdicionados tenham atendimento da Justiça, porque,
dentro do TRF-1, com sede em Brasília, mais de 40%
dos processos se originam no Estado do Pará.
Então, se nós... Não temos nada contra os que
já foram criados, inclusive com sede em Manaus, mas
há necessidade de se ter o do Pará.
Então, a PEC continua tramitando junto com a
do Ceará e eu espero que em breve nós possamos
ter a oportunidade de votá-la no plenário do Senado,
encaminhá-la à Câmara e tenho certeza de que contarei com o apoio de V. Exª, Senador Pedro Taques,
para que possamos fazer também justiça a todos os
brasileiros que habitam naqueles Estados que serão
abrangidos pelo novo Tribunal Regional Federal, serão
os Estados do Pará, do Maranhão, do Amapá e do Tocantins. E também, como a Senadora Ana Amélia falou, a criação de uma Vara Federal em Itaituba. Tenho
certeza de que o oeste do Pará vai sofrer um impacto
importante com a implantação das Usinas do Tapajós,
para evitar o que está acontecendo em Altamira com
o Belo Monte. Precisamos preparar – o Governo Federal já foi alertado pelo Senado Flexa Ribeiro várias
vezes – Itaituba para o impacto que sofrerá já a partir
do próximo ano com a implantação dessas usinas. E
é necessária uma Vara Federal. Eu tenho certeza de
que o Presidente do STJ, o Ministro Felix Fischer, fará
o atendimento dessa necessidade de todos os brasileiros que habitam naquela região.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu me
associo à sua reivindicação, porque isso reforça também a solicitação de Ijuí. Estive numa audiência com
o Presidente Felix Fischer e também com a Desembargadora Marga Tessler, com a presença do Prefeito
de Ijuí, Ballin – que não é do meu Partido, é do PDT,
outro Partido, mas essa é uma responsabilidade que
temos –, também com o Presidente da OAB de Ijuí e
com representantes da comunidade local.
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Imagino que na sua cidade, na região que o
senhor defende, Senador Flexa Ribeiro, também, da
mesma forma, toda a comunidade tem interesse em
relação a isso. Tenho certeza de que o Senador Paulo
Paim, que está do seu lado, e o Senador Simon, que
também são defensores da causa do nosso Rio Grande, estão do lado da defesa dessa Vara Federal em
Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Parabéns, Senadora Ana Amélia, pelo trabalho que V. Exª desenvolve em benefício do Estado do
Rio Grande do Sul, junto com os demais membros da
Bancada, Senador Paulo Paim e Senador Pedro Simon.
Com a palavra, como orador inscrito, por permuta
com o Senador Cyro Miranda, o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros
telespectadores da TV Senado – não sei como está
a audiência da TV Senado neste momento; acho que
devemos estar perdendo, e muito, para aqueles que
estão assistindo ao jogo do Brasil com o México –,
meu caro amigo Tomás Correia, amigo, conterrâneo,
Senador por um tempo aqui, Senador Raupp, onde fez
um brilhante trabalho; muito assíduo, sempre presente nas Comissões, nas atividades do plenário. É um
prazer tê-lo aqui conosco nesta tarde.
Senhoras e senhores, venho à tribuna, meu caro
Senador Taques, para fazer uma reflexão sobre o que
está acontecendo no Brasil neste exato momento.
Sou de uma geração... Eu me considero ainda
jovem. Não vivi a ditadura pesada, não senti isso, como
muitos dos que estão aqui no Congresso, como muitos
que vivem neste País e passaram, na década de sessenta, na de setenta e ainda na década de oitenta...
Eu vivi o movimento para as eleições diretas, o
movimento para a redemocratização do País. Eu vivi,
Senador Capiberibe, o movimento para nós termos
uma Constituição cidadã, com direitos e garantias individuais. Eu vivi o momento da conquista do voto direto. Eu vivi o momento de ter a oportunidade de votar
para Presidente da República, num primeiro momento
pós-redemocratização, e vivi o momento em que, não
satisfeito com essa liberdade toda e essa ansiedade
que estava dentro de todos os brasileiros naquele
momento, não satisfeito com aquele Presidente, hoje
nosso colega aqui no Senado, Fernando Collor, fomos
às ruas, vivi o movimento dos caras pintadas, vi o Congresso Nacional promover o impeachment e vi aquele
que sucedeu Fernando Collor pensar um pouco mais.
O que está acontecendo neste Brasil?
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Se nós tínhamos, na década de 80, uma inflação que ultrapassava, ou chegava a quase três dígitos por mês – não era por ano não, eu acho que, por
ano, ultrapassava quatro dígitos –, uma instabilidade
econômica, planos todos os anos, moedas mudando a
todo tempo, e, com a redemocratização, com o poder
de escolher o Presidente, estamos vivendo o mesmo
momento. De repente, Itamar Franco, que foi meu colega quando eu cheguei aqui ao Senado, colega dos
senhores e das senhoras, pensou o Brasil de forma
diferente: “Nós temos que conquistar, resgatar a dignidade deste País, colocando uma moeda forte, reduzindo a inflação, dando uma estabilidade econômica.”
E nenhum Presidente que veio depois pôde agir de
forma diferente. Nenhum. Fernando Henrique Cardoso ampliou e criou os programas sociais iniciados naquele governo, manteve a estabilidade econômica, um
controle severo à inflação. O Presidente Lula ampliou
e muito as questões sociais, mas não descuidou da
inflação, viveu, inclusive, o período da menor inflação
ali no ano de 2006, no governo do Presidente Fernando
Henrique, chegando a 2%, a 3% ao ano a inflação no
Brasil. A Presidente Dilma chega à Presidência da República com um novo desafio, um desafio de entender
um pouco melhor este Brasil. Este Brasil que tem um
custo enormemente superior, até sendo redundante,
em relação a outros países, como o nosso vizinho Paraguai, que traz os seus produtos da China, do Oriente
Médio, da Ásia e vende para os brasileiros pela metade
do preço, ou por menos, do que compramos aqui internamente. Quando fazemos a comparação dos preços
de automóveis no Brasil e na Europa, para não ficar
com o Paraguai e com a China: é a metade do preço.
Quanto nós pagamos pela saúde e pela educação?
Quanto nós pagamos pela mobilidade urbana? Qual é
o valor de uma tarifa de transporte no Brasil, em Paris,
em Nova York ou em Berlim? Não são muito diferentes, mas qual é a eficiência do transporte coletivo nos
grandes centros urbanos ao redor do Planeta?
E aí eu venho, Sr. Presidente, fazer uma reflexão
sobre uma pesquisa de ontem do Datafolha que foi
divulgada hoje. E aqui dou os créditos ao Fernando
Rodrigues, de Brasília, que trouxe uma brilhante análise, publicada, salvo engano, na Folha de S. Paulo. Ele
faz uma reflexão sobre a descrença nos três Poderes
da República, que seria a maior nos últimos dez anos.
Essa pesquisa tem como base somente a cidade de
São Paulo, foi respondida pelos paulistanos. Por isso,
lógico, não serve para refletir a realidade brasileira, talvez nem a do Estado de São Paulo, mas é importante
avaliarmos estes resultados:
Há dez anos, 51% dos habitantes da capital
paulista achavam que o Executivo ([a] Pre-
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sidência e [os seus] ministérios) tinha muito
prestígio [mais da metade]. Em 2007, o percentual caiu para 31%. Hoje, apenas 19%. [...]
No [...] Congresso [Nacional], a avaliação é
tida como ruim. [Então, quer dizer o seguinte:
aqueles] [...] que achavam que o Poder Legislativo não tinha nenhum prestígio eram [dez
anos atrás] 17% [dos paulistanos] em 2003.
Agora, [...] subiu para 42% [– 42% dos paulistanos acham que o Congresso Nacional não
tem nenhum prestígio].
Qual é a função básica do Congresso Nacional?
A função básica do Congresso Nacional é regular o
convívio em sociedade. O que a sociedade está buscando nas ruas? Está buscando fazer prevalecerem os
seus direitos. O Congresso tem agido de forma voltada
aos direitos dos cidadãos? Parece que não é isso que
eles estão entendendo.
Eu acho que nós aqui, no Congresso Nacional,
não estamos dando ouvido às vozes das milhares e
milhões de pessoas que saíram às ruas, nos últimos
dias, às vezes, desconexas e que demoramos até um
pouco para entender. Mas o que dá para perceber de
imediato é que há uma sensação de insatisfação. E
essa pesquisa reflete isso.
Também traz a pesquisa a questão do Judiciário
que, num aparte ao Senador Walter Pinheiro, já tive
oportunidade de dizer e repito aqui. Naquele momento,
em 2003, 38% da população paulista, dos paulistanos,
da população da cidade de São Paulo, achava que o
Judiciário tinha prestígio, em 2003; em 2007, somente
34%; agora, 20%.
Um outro dado interessante, que devemos analisar também, é sobre os partidos políticos. Os partidos
políticos também nunca estiveram em alta no País.
Mas, em 2003, pelo menos 22% dos paulistanos consideravam que essas agremiações não tinham nenhum
prestígio. Eram 22% há dez anos; agora, já são 44%.
Alguma coisa está errada.
O que são partidos políticos? Partidos – políticos?
Na verdade, são pessoas, ou deveriam ser, que partilham de uma mesma ideia, tanto que nós chamamos
de ideologia, ideologia partidária. Seria um grupo de
pessoas que pretendem defender determinada causa;
associam-se através de um estatuto que escreve as
suas diretrizes partidárias e passam a defendê-las.
Agora, para ter voz – é o Congresso Nacional
quem legisla – para ser representante daquele grupo,
este precisa eleger os seus representantes no Congresso, na Câmara de Vereadores, nas Assembleias e
no Congresso Nacional. E estamos aqui representando essa base ideológica. Mas as pessoas sabem para
que servem os partidos, de onde surgem os partidos?
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Não sabem. As pessoas não votam mais em partido.
A regra que tentou o TSE, em 2007, impor, a da fidelidade partidária, é retrógrada, é absurda!
Agora, o que precisamos fazer? Precisamos fazer a reforma política, mas de forma coerente, de forma que traduza a realidade do Brasil hoje. Tentamos
esses dias discutir a questão do voto distrital, e não
conseguimos avançar.
O Brasil está vivendo, neste exato momento, uma
insatisfação geral da sociedade por não compreender
o que está acontecendo neste País, por não compreender a postura do Congresso Nacional. Digo, com
toda a tranquilidade – sou da Base do Governo e meus
colegas sabem disso –, que há um certo protagonismo de submissão do Congresso Nacional, submissão
ao Poder Executivo, que manipula nossas atividades
pelas medidas provisórias que tentamos regular aqui.
Mandamos para a Câmara uma proposta de alteração
da Constituição que não anda porque há uma evidente
disputa no sentido de que o Senado poderá ficar com
um tempo maior para discutir e isso, talvez, não seja
interessante para a outra Casa legislativa. O Poder
Judiciário também nos pauta; e nos pauta no dia a dia
pelas suas decisões, pela própria ineficiência do Congresso Nacional ou até mesmo porque há, às vezes,
interesse do Poder Judiciário.
Sr. Presidente, gostaria, aqui, depois de feitas
essas reflexões, de entrar um pouco mais em um caso
concreto que é essa movimentação que acontece no
Brasil. O País tem assistido, com grande atenção, Sr.
Presidente, às crescentes manifestações que se multiplicam pelas principais cidades brasileiras.
São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, Maringá – lá
no interior do meu Estado –, Salvador, Maceió, Belém,
Porto Alegre e tantas outras cidades importantes e
também menores foram palco de centenas de milhares
de pessoas que têm expressado democraticamente
suas legítimas demandas e críticas em relação aos
rumos do País.
Desde já gostaria de enaltecer, Sr. Presidente, a
postura de todos aqueles que se têm manifestado de
forma pacífica e ordeira e condenar, veementemente,
aqueles que têm aproveitado a presença maciça de
pessoas civilizadas e bem intencionadas para praticar
atos de violência e degradação do patrimônio público
e também do privado.
No final da semana passada, quando começaram
as manifestações, houve uma equivocada avaliação da
força do movimento, com uma pauta aparentemente
objetiva por se tratar, naquele momento, do aumento
de R$0,20 sobre as passagens em São Paulo.
A violência da Polícia Militar foi, inclusive, alvo de
críticas por ter sido desproporcional ao movimento. E
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havia uma expectativa de que o tempo seria suficiente
para pacificar os ânimos e restabelecer a normalidade
da vida naquela cidade.
Pois eis que as manifestações não apenas se
mantêm, mas vêm se intensificando em número de
adeptos e demandas apresentadas às autoridades
municipais, estaduais, federais e internacionais.
Trata-se, portanto, de um fenômeno muito maior
e que merece de todos nós muito mais atenção, análise e reflexões.
Exatamente por isso estou aqui, para atestar
a complexidade deste processo, que rejeita ligação
partidária, que não apresenta lideranças claras e que
não reconhece a imprensa nacional como porta-voz
de seus anseios.
Avolumam-se as demandas, iniciadas com a
rejeição aos aumentos do transporte público, e que
agora demonstram o estado de contrariedade de uma
parcela crescente da população com vários assuntos
que, seguramente, têm o apoio da absoluta maioria
dos políticos do País.
Afinal, qual de nós é contra a melhoria da saúde,
da educação, o menor custo possível das tarifas de
transporte, o combate à violência? Enfim, a maioria das
demandas apresentadas é absolutamente legítima e
goza do apoio deste Senador que vos fala nesta tarde.
Ou seja, penso que não há maiores divergências entre as principais pretensões dos manifestantes
e a ideia do que é importante para o Brasil, tanto do
Congresso Nacional quanto dos Governos municipais,
estaduais e Federal.
Mas, então, Srªs e Srs. Senadores, por que estamos diante desta crise? Se todos estamos de acordo
com as principias demandas do movimento, por que
elas, então, não se concretizam?
Há, com toda certeza, Sr. Presidente Flexa Ribeiro, uma crise de interlocução, de representatividade e,
sobretudo, de prioridades, inclusive, aqui nesta Casa.
É evidente que esta parcela da população não se
sente ouvida ou representada da forma como gostaria.
E, cabe a nós, autoridades do Poder Legislativo e do
Executivo, tomarmos as providências necessárias e
com a urgência necessária para reverter este quadro.
Primeiramente temos que reconhecer e compreender a força crescente das redes sociais na organização da sociedade. E, talvez, a partir daí, procurarmos
identificar o perfil desses manifestantes exatamente
para facilitar o diálogo, que reputo essencial, com eles.
É bem verdade que o público inicial, composto
por jovens estudantes e trabalhadores descontentes
com o aumento das passagens de ônibus, vem se
ampliando, o que denota a convergência em torno do
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momento de extravasar insatisfações entre vários segmentos da sociedade.
Por isso mesmo, entendo que o Congresso Nacional tem a obrigação de estar absolutamente atento
e aberto para interpretar, com a maior brevidade possível, os sentimentos das ruas. Nós precisamos fazer
isso com urgência.
No que se refere ao Poder Legislativo Federal,
diante da presença crescente e repetida de manifestantes nas portas do Congresso Nacional, fica evidente
que, para essa parcela da população, há uma grave
crise de representação.
Temos, portanto, a obrigação de compreender
onde estamos destoando dos anseios da sociedade.
Em que medidas podemos aperfeiçoar nossos ritos
processuais e alterar nossa agenda legislativa para
estar mais sintonizados com as...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
aspirações dessa massa crescente de descontentes.
Entretanto, para tanto, é fundamental estabelecermos
um canal de comunicação entre manifestantes e autoridades.
É legítimo, democrático e salutar o direito de manifestar sua contrariedade com os rumos do País, porém a busca de um entendimento ou do atendimento
dos pleitos deve ser o principal objetivo.
Sr. Presidente, peço alguns minutinhos a mais
para concluir.
Sendo assim, diante da complexidade desse
movimento atual, é importante que, o quanto antes,
possamos identificar os interlocutores de todas as partes envolvidas para buscarmos soluções. É essencial.
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores
que nos ouvem, apesar de todas as críticas postas,
o País vive uma democracia plena, e assim temos de
continuar. Não pode haver, penso eu, de nenhuma
das partes envolvidas, qualquer ação que confronte o
fortalecimento da nossa democracia.
Até porque a beleza deste momento histórico de
manifestações pacíficas encontra guarida exatamente
na democracia que vive o País. E por ela temos que
lutar.
Buscar compreender, refletir, ouvir e, eventualmente, atender os reclamos das ruas é obrigação dos
governos e do Congresso Nacional. Porém, é também
fundamental que o movimento que, neste momento,
legitimamente reivindica compreenda a importância de
valorizar a democracia que atingimos, depois de mais
de 20 anos de ditadura militar. Os equívocos praticados
pouco antes do Golpe de 64 não podem ser repetidos
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pela população de um país que teve que conviver com
duas décadas de repressão e censura.
Como já disse anteriormente, as demandas apresentadas são legítimas e, em sua maioria, gozam de
apoio unânime dos brasileiros. Temos que assegurar
aos manifestantes o direito de expressar, de forma pacífica, a sua contrariedade. Entretanto, temos que buscar
a solução dessa crise, afinal há disposição e interesse
do Poder Executivo e do Poder Legislativo para isso.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Concluo, Sr. Presidente, reconhecendo que cabe a nós
congressistas e aos governos ouvirmos os apelos das
ruas e buscarmos um canal aberto de interlocução
verdadeira e imediata. Porém, cabe aos manifestantes
organizarem-se, por meio de lideranças e interlocutores, estabelecerem uma pauta, por mais ampla que
seja, de reivindicações, para viabilizar o quanto antes
essa comunicação.
Aliás, aproveito para parabenizar a postura da
Presidenta Dilma, que externou o seu respeito e saudou o movimento que, em suas palavras, demonstra a
força do povo brasileiro em defender um país melhor,
o que demonstra a abertura do Governo Federal para
o diálogo, na busca de soluções.
O País vive um momento político complexo, porém
democrático e ainda muito positivo, quando comparado
ao passado de ditadura. Entendo que não podemos
pôr isso em risco, sobretudo pela incapacidade de ordenarmos o diálogo em busca de soluções.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
No ano em que celebramos 25 anos da promulgação
da Constituição da República Federativa do Brasil, da
Constituição Cidadã, temos que celebrar essa data fortalecendo ainda mais a democracia brasileira. Assim,
é essencial que no menor espaço de tempo possível
possamos todos os atores envolvidos com as manifestações do País trabalhar juntos para resolvê-las.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha
a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática do Senado Federal – CCT
apresentou o Requerimento nº 548, de 2013, por meio
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, licença para o Senador Anibal Diniz ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 02 a 07 de
julho de 2013 para participar, a convite da Confederação Nacional da Indústria, do 42º Torneio Internacional de Formação Profissional que será realizado em
Leipzig, na Alemanha.
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A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável que foi publicado na forma regimental.
Em votação o Requerimento nº 548, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática do Senado Federal – CCT
apresentou o Requerimento nº 556, de 2013, por
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para o Senador Cícero Lucena
ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 02
a 07 de julho de 2013 para participar, na qualidade de
representante da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, do 42º Torneio
Internacional de Formação Profissional que será realizado na cidade de Leipzig, na Alemanha.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável que foi publicado na forma regimental.
Em votação o Requerimento nº 556, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – O Senador Sérgio Petecão apresentou o Requerimento nº 587, de 2013, por meio do qual solicita,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de
02 a 07 de julho de 2013 para participar, na qualidade de membro da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, do 42º Torneio
Internacional de Formação Profissional que será realizado na cidade de Leipzig, na Alemanha.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável que foi publicado na forma regimental.
Em votação o Requerimento nº 587, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – O Senador Luiz Henrique apresentou o Requerimento n° 588, de 2013, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para
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ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 2 a
7 de julho de 2013, para participar, a convite da Confederação Nacional da Indústria, do 42° Torneio Internacional de Formação Profissional, que será realizado
em Leipzig, na Alemanha.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4° do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na forma regimental.
Em votação o Requerimento n° 588, de 2013.
As Srªs e os Sr. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência designa, como membro titular,
o Deputado João Carlos Bacelar, em substituição ao
Deputado Anthony Garotinho, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 619, de 2013, conforme o Ofício n° 225, 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:
Of. nº 225/2013 – Bloco
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Substituição de membro na Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado João Carlos Bacelar (PR – BA) para membro titular em substituição ao
Deputado Anthony Garotinho (PR – RJ) na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 619 de 2013, que “Autoriza a Companhia
Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do
Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão
e na fiscalização de obras e serviços de engenharia
relacionados à modernização, construção, ampliação
ou reforma de armazéns destinados às atividades de
guarda e conservação de produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a condição
de segurado especial, o Decreto-Lei nº 167, de 14 de
fevereiro de 1967 e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, para dispor sobre prazos do penhor rural,
e as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009 e
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; atribui força de
escritura pública aos contratos de financiamento do
Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata
a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998,
celebrados por instituições financeiras por meio de
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instrumentos particulares; institui o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras
Tecnologias Sociais de Acesso à Água – Programa
Cisternas; e dá outras providências.”
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar, PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Diego Andrade, em substituição ao Deputado
Eleuses Paiva, e, como membro suplente, o Deputado
Ricardo Izar, em substituição ao Deputado Guilherme
Campos, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 618, de 2013,
conforme o Ofício n° 773 de 2013, da Liderança do
PSD na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 773/13/PSD
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Indicação de Parlamentares do PSD para
comporem Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os parlamentares abaixo para comporem a Comissão Mista
destinada a apreciar e oferecer parecer à Medida Provisória nº 618, de 2013.
– Deputado Diego Andrade (PSD – MG), na
condição de Titular, em substituição ao Deputado Eleuses Paiva (PSD – SP);
– Deputado Ricardo Izar (PSD – SP), na condição de Suplente em substituição ao Deputado
Guilherme Campos (PSD – SP).
Neste sentido, solicito que sejam tomadas as
providências cabíveis para que as referidas indicações
produzam os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Alex Canziani, em substituição ao Deputado
Jovair Arantes, e, como membro suplente, o Deputado
Arnon Bezerra, em substituição ao Deputado Antônio
Brito, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 620, de 2013,
conforme o Ofício n° 294, de 2013, da Liderança do
PTB na Câmara dos Deputados.
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O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 294/2013
Brasília, 18 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Alex Canziani (PTB – PR), na qualidade de titular, em
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB
– GO); e, na qualidade de suplente o Senhor Deputado
Arnon Bezerra (PTB – CE), em substituição ao Senhor
Deputado Antonio Brito (PTB – BA), para compor a Comissão Mista sobre a MP nº 620/2013, que “Altera a Lei
nº 12.793, de 2 de abril de 2013, para dispor sobre o
financiamento de bens de consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, constitui
fonte adicional de recursos para a Caixa Econômica
Federal, altera a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de
2012, que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, para prever prazo de aplicação das
sanções previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e dá outras providencias”.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Dando sequência à lista dos oradores inscritos,
agora, cumprindo o Regimento, vamos chamar o Senador Eduardo Braga, pela Liderança do PMDB. (Pausa.)
Não estando presente, o próximo inscrito, pela
Liderança do PSD, Senador Sérgio Petecão. (Pausa.)
Próximo inscrito, como Líder, pela Liderança do
PMDB, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Flexa Ribeiro, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhores e meus senhores, queria, antes de iniciar meu pronunciamento,
agradecer a presença no plenário do meu suplente,
primeiro suplente no Senado Federal, Senador Tomás Correia, que assumiu no ano passado por quatro meses – e acho que trabalhou por quatro anos –,
trabalhou muito, elogiado por todos os colegas, trabalhando nas comissões e aqui no plenário do Senado,
defendendo os interesses do povo, do nosso povo do
Estado de Rondônia.
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Sr. Presidente, nesta semana, o Brasil dá ao mundo uma demonstração inequívoca da consolidação da
sua democracia, da nossa democracia.
Em todo o País, milhares de pessoas vão às ruas
manifestar sua insatisfação com muitas das questões
que ainda estão a reclamar mudanças de rumos, apesar de já termos caminhado em direção à solução de
problemas que são cruciais na vida brasileira, como a
fome, a miséria e o desemprego.
O Brasil vive hoje, como chamam os economistas,
o pleno emprego. Isso é muito bom, mas ainda faltam
melhorias em muitas áreas.
A legítima indignação com o aumento da tarifa de
ônibus em São Paulo foi ganhando proporções cada
vez maiores, contagiando cada vez mais pessoas, se
alastrou pelo resto do País e aglutinou todo um conjunto de reivindicações igualmente legítimas, comuns
a todos os brasileiros – mais qualidade na educação,
na saúde, nos transportes, na segurança pública.
Repercutiu em todo o mundo o volume das manifestações, coisa que não ocorria há mais de duas
décadas. Tão impressionante quanto o número de
manifestantes foi o fato de que a origem dos protestos foi genuinamente popular: emanou do próprio seio
do povo, que soube se valer do poder dos meios de
comunicação, da Internet e das redes sociais para se
organizar e, assim, intensificar a força do movimento.
A inaceitável violência com que os manifestantes foram tratados em certos episódios pelas forças
de segurança não foi capaz, felizmente, de manchar
a natureza eminentemente pacífica das manifestações, que, afora eventos isolados protagonizados por
vândalos contumazes, correu na mais perfeita paz, de
forma ordeira e, portanto, legítima. Que as próximas
manifestações, que certamente ocorrerão, mantenham
esse mesmo caráter pacífico e ordeiro.
Na qualidade de Senador da República e presidente nacional do maior partido político do País, o
PMDB, que representa milhões de brasileiros no Congresso Nacional e em prefeituras, governos estaduais,
câmaras de vereadores e assembléias legislativas em
todo o território nacional, avalio os protestos como
manifestações saudáveis da vontade popular. Democráticas, portanto.
A história do PMDB é rica no engajamento, no
apoio às manifestações populares e à participação
ativa nos movimentos populares mais importantes da
história recente do Brasil, afinal de contas, o PMDB
nasceu como um movimento: o movimento democrático
brasileiro. Muitos o chamavam de Manda Brasa, mas
foi o movimento democrático brasileiro que ganhou
as ruas com o povo naquele momento. Foi assim na
luta pela redemocratização do País, pela anistia e por
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eleições diretas para Presidente da República, como
exemplos – poderíamos citar vários outros exemplos.
Nossa posição, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, portanto, é de apoio
a todos esses movimentos populares, mas com a importante ressalva de que repudiamos com veemência
quaisquer manifestações que se traduzem em violência,
em baderna, em depredação, em destruição do bem
público e do patrimônio histórico, como aconteceu no
Paço Municipal, no Rio de Janeiro, e em outros prédios
públicos e privados em todo o Brasil. Tenho certeza de
que 99,9% ou mais dos manifestantes também repudiam isso e até estão tentando impedir que esse tipo
de coisa aconteça nos movimentos.
A qualidade do nosso sistema representativo é
medida pela satisfação do povo com as políticas públicas e as decisões governamentais. E o povo, detentor
soberano do poder, nos termos do art. 1º da nossa
Constituição, Constituição que também teve forte apoio
do PMDB, liderado por Ulysses Guimarães, hoje dá
sinais de que ainda está insatisfeito. O povo dá sinais
de que ainda está insatisfeito.
É o momento de aproximar ainda mais representantes e representados. E, para isso, precisamos ouvir
o clamor das ruas, analisar as suas demandas e, dentro das regras democráticas, buscarmos as mudanças
exigidas pela vontade popular.
As manifestações e os protestos, repito, são perfeitamente legítimos e, dado o volume da participação
popular, são altamente representativos. Mas legítimos
também, Sr. Presidente, devem ser os meios de se
buscar o Brasil que o povo almeja.
Tenho certeza de que o Brasil que emergirá ao
final desse processo que ainda não se concluiu será
um Brasil mais fortalecido – uma democracia consolidada, amadurecida e em perfeita sintonia com a vontade do seu povo.
Eram essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as palavras que eu queria deixar aqui em nome
do PMDB nacional.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, 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) – Muito bem, Senador Valdir Raupp, que faz um
pronunciamento na linha de todos os Senadores que
tenho ouvido nos últimos dias, fortalecendo a democracia, elogiando o movimento, mas, claro, não aceitando
nenhum tipo de violência. Parabéns a V. Exª.
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Eu fui um daqueles que votei no nosso querido
MDB. No período da Ditadura nós tínhamos dois partidos, Arena e MDB. Eu votava sempre no MDB, pode
ter certeza absoluta, no nosso querido PMDB de hoje.
Parabéns a V. Exª.
Ao mesmo tempo em que chamo à tribuna o Senador Flexa Ribeiro, Senador Valdir Raupp, também
faço questão de destacar um livro que recebi, sei que
V. Exª já recebeu, do nosso querido Tomás Correia,
Atuação Parlamentar, um belo livro. Vi apartes de grande parte dos Senadores que estão aqui do seu trabalho durante o período. V. Exª, de fato, tem um grande
suplente. É bom a gente saber que, embora titulares,
temos suplentes à altura dos nossos mandatos. Parabéns a ambos.
Senador Flexa Ribeiro com a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Paulo Paim, que preside a sessão do Senado
nesta tarde, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores,
venho hoje à tribuna para falar mais uma vez sobre o
Novo Marco Regulatório da Mineração.
Antes tarde do que nunca, Senador Paulo Paim.
Ontem, 18 de junho de 2013, finalmente o Governo
Federal anunciou a entrega ao Congresso Nacional da
proposta que deverá criar o Novo Marco Regulatório
da Mineração. Isso ocorre mais de três anos depois
da promessa feita pelo Governo e após a mobilização
empreendida por diversos Estados, especialmente o
meu Estado do Pará e o Estado de Minas Gerais, principais produtores de minérios no Brasil.
O Palácio do Planalto repete uma prática recorrente: puxar as ideias do Congresso Nacional e
reapresentá-las como se fossem suas, de autoria do
Executivo. Afinal, no que tange à questão da CFEM,
as bases deste novo marco são próximas, quase as
mesmas de vários projetos que tramitam no Congresso
Nacional, inclusive um de minha autoria, que é o Projeto de Lei do Senado nº 01, de 2011, que tem como
Relator o nobre Senador Aécio Neves, de Minas Gerais.
Mas, tudo bem! Não nos importa quem seja o “pai”
da criança, desde que ela nasça e cresça com saúde
e vitalidade. É isso o que todos os brasileiros querem
e esperam do Novo Código de Mineração.
E é isto, como disse, que esperamos que o novo
Código de Mineração seja: um marco definitivo na história dos Estados e Municípios mineradores, que tanto contribuíram com o Brasil, com o saldo da balança
comercial brasileira, mas que até hoje foram apenas
penalizados por suas riquezas.
Apenas para citar um dado: todos os anos o
Pará tem superávit na balança comercial, e quero citar
apenas o do ano de 2012. Em 2012, o Pará contribuiu
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com 69% do saldo da balança comercial brasileira.
No mesmo ano de 2012, o ressarcimento ao Estado
do Pará das perdas da Lei Kandir pela desoneração,
Senadora Ana Amélia, na exportação dos produtos
primários, como é o minério de ferro, correspondeu a
apenas 11,3% das perdas efetivas de receita.
Destaco ainda que, no período de 1997 a 2012,
o Pará somente foi ressarcido em 32,41% das perdas,
arcando com prejuízo de mais de R$22 bilhões. Esta
perda de receita decorre justamente por conta da atividade mineral do nosso Estado, que é toda voltada
para exportação de bens primários, livres de tributos,
justamente pela Lei Kandir que até hoje, lamentavelmente, e por falta de ação do Congresso Nacional, não
foi até hoje regulamentada.
O que o Pará ganha com a mineração, diferentemente dos outros Estados? Ganha a CFEM, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais. Na verdade, falar que o Pará ganha algo,
Senador Capiberibe, e o Estado de V. Exª, o Amapá,
também minerador, é ilusão. Em 2012, o Pará recebeu de CFEM tão somente R$122 milhões, e os Municípios paraenses, R$345 milhões, algo em torno de
R$500 milhões entre Estados e Municípios. Um valor,
eu diria, insignificante perto das necessidades geradas pela atividade mineral no Estado do Pará, as demandas sociais, um valor pequeno, comparado com o
resultado que as empresas mineradoras auferem nas
suas atividades.
Nada contra o lucro, pelo contrário, mas é preciso
que parte desse resultado retorne em benefício para
os paraenses e, em outros Estados, para os brasileiros.
Foi para combater essa distorção que apresentamos, em fevereiro de 2011, o PLS nº 1, que prevê o cálculo da CFEM pela receita bruta, evitando manipulações
e distorções recorrentemente feitas pelas empresas, a
fim de pagar menos aos Estados e Municípios, verdadeiros donos dessas riquezas. O parecer do Senador
Aécio Neves aumenta também a alíquota da CFEM
para 4%. Esses pontos foram adotados na proposta
do Executivo. No entanto, preocupa-me a intenção do
Governo de estabelecer as alíquotas específicas de
cada minério por um decreto. Na Legislação atual, as
alíquotas são definidas por lei e não por decreto.
Pretendo e farei uma emenda, na tramitação do
Projeto de Lei, em regime de urgência, no Congresso
exatamente, Senador Capiberibe, para que possamos,
Estados e Municípios mineradores, ter a garantia da
alíquota que será efetivamente cobrada da CFEM. De
acordo com o projeto encaminhado pelo Executivo, a
alíquota será de até 4%, mas não define qual a alíquota e para que tipos de minérios essas alíquotas serão
definidas. Então, pretendo fazer, por emenda, quero o
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apoio já de V. Exª, Senador Capiberibe, para que possamos, junto com os demais Senadores, em especial
dos Estados mineradores, definir na lei e não por deixar para que isso seja posteriormente feito por decreto.
Outro aspecto importante a nosso ver e que ficou
fora da proposta do Governo é a cobrança de uma participação especial na exploração de minas altamente
rentáveis, a exemplo de que ocorre no setor petrolífero.
Os postos altamente rentáveis têm uma participação
especial, ou seja, um retorno a maior pelo resultado
que eles propiciam às empresas que os exploram. Na
mineração, isso não foi incluído e estava sendo discutido, Senador Paulo Paim, enquanto se debatia o envio
do novo marco regulatório da mineração.
Afinal, mesmo se a alíquota do ferro, carro chefe
do nosso setor mineral, atingir o máximo proposto, ou
seja, de 4%, ainda seria significativamente inferior à
cobrada por nossos concorrentes.
É evidente que nós não queremos que as empresas brasileiras percam competitividade no mercado
internacional, mas vamos comparar a taxação que a
atividade mineral tem nos países que a exploram em
relação à proposta pelo Governo no novo Código da
Mineração.
Tomemos só como exemplo o Estado de Western na Austrália, principal produtor de ferro daquele
País. Lá, a alíquota é de 7,5%, quase o dobro da alíquota máxima – não se sabe qual será – proposta pelo
Executivo. E, mesmo assim o parlamento australiano,
julgando injusto o retorno à sociedade, estabeleceu
mecanismo que visa aumentá-lo, conforme o grau da
lucratividade do empreendimento. É a participação
especial que nós defendemos e vamos continuar defendendo na tramitação do projeto. Lá, hoje, paga-se à
sociedade 22,5% – vou repetir: 22,5% – sobre o lucro
aferido na exploração mineral, sendo que a alíquota
de 7,5% do royalty, lá na Austrália, se mantém como o
mínimo. Então, no mínimo, 7,5% de royalty, e o patamar máximo de 22% sobre o lucro. O maior valor é o
valor que será pago para que os australianos tenham
de volta, em benefício para o seu povo, a sua riqueza.
Por tudo isso, entendemos que o Estado brasileiro deveria estabelecer algum mecanismo de compartilhamento dos recursos extraordinários obtidos em
empreendimentos altamente rentáveis.
Agora, os novos projetos enviados pelo Executivo
serão analisados pelos Senadores e Deputados. Menos mal, já que, enfim, o Governo parece ter entendido que não pode mais enfiar goela abaixo as medidas
provisórias, sem que tenhamos tempo para debater
e melhorar as propostas. É através do debate que se
podem aprimorar os projetos. E espero apenas que o
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Governo aceite ideias que as melhorem, e não vete
as alterações feitas pelo Legislativo.
Segundo informações do jornal Valor Econômico dessa segunda-feira que passou, dia 17, uma das
últimas simulações feitas por auxiliares da Presidente
Dilma indica que, quando aprovado o novo código, a
receita obtida anualmente com a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais aumentará
de R$1,8 bilhão para cerca de R$4,2 bilhões, enquanto – repito – o royalty do petróleo atingiu a casa, em
2012, de R$24 bilhões. Ou seja, bastante inferior não
só ao que era a CFEM sobre os minérios e o minério
de ferro, mas como será pela proposta encaminhada
também pelo Executivo.
Ou seja, o valor com a CFEM deve dobrar. Isso
é positivo desde que esses valores sejam repassados
a quem, de fato, merece: os Estados e Municípios mineradores que possuem um passivo social causado
pelas mineradoras e com quem o Brasil tem uma dívida histórica.
Com o regime de urgência nos envios dos projetos de lei pelo Planalto, a Câmara dos Deputados
e o Senado têm 45 dias, cada um, para apreciar os
textos em plenário. Tenho certeza de que o Legislativo nacional se debruçará sobre esse tema, e isso é
fundamental, pois finalmente o Pará, Minas Gerais, o
Amapá, a Bahia, Goiás, Mato Grosso, os Estados que
têm atividade mineral, serão vistos pelos brasileiros
como entes importantes da Federação. Ao menos é
isso que desejamos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – S)
– Senador Flexa Ribeiro, sem querer atrapalhar o seu
pronunciamento, mas já atrapalhando, acabou o jogo
do Brasil neste momento. Para quem está assistindo ao
seu pronunciamento, o jogo termina em 2 X 0: Neymar,
o primeiro gol; e Jô, o segundo gol. Nós estávamos,
aqui, trabalhando e, ao mesmo tempo, aproveitando
um aparte a V. Exª para informar àqueles que estão
assistindo ao seu pronunciamento.
A palavra continua com V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
É uma notícia auspiciosa. O Brasil vence o seu segundo
jogo na Copa das Confederações, mas é preciso que
possamos refletir sobre os gastos que foram efetuados. Primeiro, se foram necessários e, segundo, sobre a forma como foram feitos, levantando suspeitas
de todo tipo.
Precisamos ouvir a voz que vem da rua!
Por fim, antes que se levantem vozes radicais, é
preciso deixar claro o nosso posicionamento. Ao falar
nos royalties da mineração, logo vem a lembrança do
embate feito no Legislativo com os royalties do petró-
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leo. Quero aqui dizer que já fiz referência. Nós vamos
tratar dos royalties da mineração em exploração no
território dos Estados brasileiros. Quando tratarmos
da exploração dos minérios em mar territorial brasileiro, tenho certeza absoluta de que o Pará adere a
esta tese de que os royalties, no caso a CFEM, terão
de ser distribuídos a todos os Estados da Federação
brasileira, como deve ser o petróleo em mar territorial
brasileiro, no caso do pré-sal. Aquele petróleo explorado no território do Estado pertence ao Estado que
detém a jazida.
Dados oferecidos pelo geólogo Heleno Costa,
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Parauapebas, reafirmados pelo Prefeito Valmir, de Parauapebas, exemplificam os impactos da mineração em terra
sobre o Município. A população local tem crescido a
um ritmo de 10% a 12% por ano. Entre 2010 e 2026,
ela deverá aumentar de 170 mil para 500 mil pessoas.
Segundo ele, o Secretário, há um déficit de 24 escolas
na cidade, que precisa investir R$1,2 bilhão em saneamento – só 10% do esgoto é coletado e a cobertura
de água tratada alcança 50% das casas.
É só um exemplo para todo o Brasil, porque o
Pará, que nos assiste pela TV Senado e que nos ouve
pela Rádio Senado, tem conhecimento de que as demandas originadas pela atividade mineral não podem
ser atendidas pelos recursos que advém da CFEM,
tão reduzidos, eu diria, insuficientes, quase nenhum,
repassados aos Municípios e aos Estados mineradores.
Esse déficit que se encontra em Parauapebas
e em todos os Estados mineradores, não só do Pará,
mas do Brasil, é gritante em todos esses Municípios
onde existe atividade mineradora. Esse tipo de indústria utiliza grande número de trabalhadores na sua instalação. Depois, para seu funcionamento, o número é
bem menor. E isto, claro, gera desemprego em poucos
anos e aumento da necessidade de serviços públicos
em educação, saúde e segurança, sem falar da infraestrutura, que sempre precisa de melhorias.
Portanto, considero a data de 18 de junho um
verdadeiro marco para a história não do Pará, não só
de Minas, mas de todos os Estados e Municípios mineradores. Que possamos aqui no Congresso Nacional
melhorar essa legislação, pensando mais nos brasileiros
e, no caso que aqui tenho a honra de representar, o
Estado do Pará, nos paraenses. Que este marco seja
positivo e não mais um capítulo negativo na nossa
história. Que o Brasil, finalmente, faça justiça com os
Estados e os Municípios mineradores.
Que a guerra cabana em defesa do Pará e que
os ideais de justiça dos inconfidentes mineiros inspirem todos nós, a fim de garantirmos, de uma vez por
todas, que nossas riquezas minerais sejam vetores da
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independência econômica e social do Pará e Minas
Gerais e dos demais Estados, e deixem de ser motivos
para sermos historicamente penalizados.
Senador Paulo Paim, antes de finalizar, quero
registrar e farei um voto de aplausos ao Município de
Santarém, do Oeste do Pará, a Pérola do Tapajós, que
agora, no próximo sábado, 22 de junho, estará comemorando mais um ano de sua fundação. Quero registrar
os parabéns à população mocoronga daquele querido
Município de Oeste do meu Estado. E encaminho à
mesa de V. Exª o requerimento no qual, pelos termos
do art. 222 do Regimento e ouvido o Plenário, que seja
consignado os Anais do Senado voto de aplausos ao
Município de Santarém, pelos transcursos, como disse, no próximo dia 22 de junho, dos seis 352 anos de
existência.
Requeiro, ademais, que esse voto seja encaminhado às autoridades, às câmaras de vereadores, ao
prefeito, à Associação Comercial e Industrial daquele
Município.
A Pérola do Tapajós, como é chamada Santarém,
começa sua história com a primeira notícia que se tem
do primeiro contato do homem civilizado com os índios
Tupaiús, ou Tapajós, privilegiada por sua localização
entre as mais importantes metrópoles da Amazônia,
entre Belém e Manaus, no coração da Amazônia, é o
segundo Município mais importante do Pará e o principal setor econômico e financeiro do oeste do nosso
Estado.
Estaremos, Senador Paulo Paim, junto com o
Governador Simão Jatene, no próximo dia 21, sexta-feira, numa reunião política com os prefeitos da região
oeste do nosso Estado, em que o Governador Simão
Jatene irá levar a ação do Governo do Estado para
atender às demandas necessárias àquela querida região oeste do nosso Pará.
Tenho certeza absoluta de que, nessa reunião
com os prefeitos de todo o Oeste do Pará, vamos ter,
em especial, um atendimento ao Município de Santarém, que aniversaria, como eu disse, completando 352
anos de fundação no sábado, dia 22, esses benefícios
levados pelo Governador Simão Jatene.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 693, DE 2013
Requeiro, nos termos do Art. 222 do Regimento,
e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos anais do
Senado, Voto de Aplauso ao Município de Santarém,
pelo transcurso no próximo dia 22 de junho, dos seus
352 anos de existência.
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Requeiro ademais que este Voto seja encaminhado às seguintes autoridades:
• Prefeito Alexandre Von;
• Vice-prefeito Maria José Maia da Silva;
• Câmara de Vereadores;
• Sr. Olavo Rogério Bastos das Neves, Presidente da Associação Comercial e Empresarial
de Santarém.
Justificação
“Pérola do Tapajós”, como é chamada Santarém, começa sua história com a primeira notícia que
se tem do contato do homem “civilizado” e os índios
Tupaiús ou Tapajós.
Privilegiada por sua localização entre as mais
importantes metrópoles da Amazônia (Belém e Manaus), é o segundo município mais importante do
Pará e o principal centro econômico e financeiro do
oeste do estado.
Em Santarém encontra-se a Cerâmica Tapajós,
uma das mais antigas e que de tão perfeita, chega a
ser comparada até mesmo com a mais fina porcelana chinesa.
Santarém tem hoje cerca de 299.419 mil habitantes, distribuídos em 52 bairros da zona urbana e
nas mais de 400 comunidades da zona rural. É considerada como uma das principais cidades turísticas
da Amazônia, cujo cartão de visita é o encontro das
águas dos rios Tapajós e Amazonas, um espetáculo
ininterrupto, bem na frente da cidade. E por falar em
turismo, Santarém também possui quilômetros e quilômetros de praias paradisíacas, como a encantadora
Alter do Chão que recentemente foi escolhida, pelo
jornal inglês “The Guardian” como uma das dez praias
mais bonitas do Brasil. Parabéns Santarém.
Sala das sessões, de 2013. – Senador Flexa
Ribeiro
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Nossos cumprimentos pelo voto de aplauso à
querida cidade de Santarém.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara n° 39, de 2013
(n° 6.826/2010, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Projeto de Lei da Câmara n° 39, de 2013, vai às
Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
e de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, pela Liderança do PP, à
Senadora Ana Amélia, que disporá de vinte minutos.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP– RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente
desta sessão, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, nossos espectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, venho à tribuna para continuar no
tema que desde o início desta semana vem tomando a
atenção dos Senadores, dos Deputados, das lideranças
políticas, da Presidente da República, do Presidente
desta Casa, enfim, de todos que têm compromisso
com a cidadania e com o humor que está hoje vivendo
a sociedade brasileira.
As manifestações populares em favor de uma
vida melhor, que têm se intensificado nas ruas das
grandes cidades do País, envolvendo milhares de brasileiros, só nesta semana, precisam ser ouvidas com
muita atenção e de olhar aguçado de nossa parte, não
apenas desta Casa Legislativa, mas de todas as instituições públicas e privadas, partidárias ou não, que
compõem o nosso sistema de Poderes e de interação
pública e social.
Aliás, foram referidas por oradores que me antecederam as responsabilidades que instituições muito
importantes têm, como o Poder Judiciário, ou o próprio
Ministério Público, ou os professores, ou os gestores
municipais, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, todos temos, neste
momento que o País atravessa, uma enorme responsabilidade. E se todos não entendermos o recado que
a rua está nos dando com esta voz da maioria, que
estava, até então, silenciosa, agora mostrando a sua
força e a sua espontaneidade, nós corremos o risco de
fragilizar as instituições e de estarmos desconectados
com o sentimento nacional. Esse tema, que tem sido
repetido insistentemente nos últimos dias nesta tribuna por muitos dos Senadores, Parlamentares, exige
atenção especial e redobrada, pois estamos falando
de gestão eficiente, uma preocupação dos governos
contemporâneos e também das grandes, médias e
pequenas empresas modernas.
Os protestos, que viraram notícia em todo o Planeta como a maior mobilização social do Brasil nas últimas décadas, comprovam que a era da informação
mudou a lógica das reivindicações não apenas aqui,
mas em qualquer lugar do mundo. Só no meu Estado,
o Rio Grande do Sul, o nosso Estado, Senador Paim,
10 mil foram às ruas para gritar contra o aumento do
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custo de vida e a volta da velha inflação. Muitos, sem
vínculos com partidos políticos ou associações, querem
transporte público de qualidade, melhor infraestrutura
nas grandes cidades e fora delas, mais educação de
qualidade, especialmente no ensino fundamental e
médio, mais saúde e, principalmente, mais segurança. Querem trabalhar, ter um emprego, criar os filhos e
viver melhor, de modo honesto e sem desperdícios de
dinheiro público. Em resumo: um país sem corrupção.
No Oriente Médio, nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Turquia, os indivíduos também
têm se mobilizado por motivos semelhantes. Todos querem viver mais e melhor. Para explicar esse fenômeno
que chegou aqui, cito exemplos importantes da influência da informação instantânea na vida das pessoas.
Um estudo recente do Pew Research Center
constatou que as redes sociais e o engajamento on-line viraram, no caso dos Estados Unidos, pontos de
concentração política. Quase 40% dos americanos
adultos, segundo a pesquisa, se envolveram em atividades políticas nas comunidades da Internet durante
a campanha presidencial de 2012 que resultou na reeleição do presidente democrata Barack Obama.
O levantamento revelou também que 43% dos
adultos dos Estados Unidos buscaram mais informações sobre um determinado tema após acessarem alguma rede social; enquanto 18% desses se sentiram
mais estimulados a atuar politicamente após acessarem
blogs, microblogs ou outros tipos de conexões digitais.
Outro dado relevante se refere a uma pesquisa
encomendada por uma organização sueca, a Mobile
Life. Na atual era digital, as pessoas gastam, por dia,
30% mais tempo com o celular, acessando e-mails e
perfis nas redes sociais, do que com o parceiro que
está a seu lado – parceiro ou parceira.
Em média, uma hora e meia dedicada ao companheiro ou à companheira, e quase meia hora a mais,
ou seja, duas horas, acessando a Internet via celular,
usando os chamados smartphones.
Isso nós vemos em qualquer cidade brasileira,
em qualquer lugar a que se vá, em qualquer restaurante. Cheguei hoje pela manhã dos Estados Unidos,
Senador Paim, e observei: a mãe sentada numa praça,
num parque, conectada com o mundo por meio de seu
celular, e os dois filhos, um casal de filhos, sentadinhos
tomando um sorvete – lá está fazendo muito calor. Então, veja só: as crianças estavam conversando entre
si, e a mãe, ligada num outro lugar. Isso vale também
para a relação interpessoal do namorado com a namorada, quer dizer, nós estamos vivendo outro sistema
de relação humana. Se é bom ou ruim, só o tempo vai
nos dizer, mas temos de ficar atentos para essa força
das redes sociais.
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Aqui no Brasil, antes de ganhar as ruas, as manifestações dessa semana impactaram mais de 79
milhões de internautas, segundo monitoramento de
uma empresa de São Paulo especializada em redes
sociais. E há uma expectativa de que esse número
aumente com as mobilizações previstas para amanhã.
Como jornalista, que fui por 40 anos, sempre acreditei
no poder das mobilizações pacíficas. A mais simbólica
delas sem dúvida, a campanha das Diretas Já, que
mexeu com Brasília, e que seria sacudida anos mais
tarde pela ação dos famosos caras-pintadas.
São reivindicações legítimas, pois podem gerar
mudanças e melhorias. O movimento das Diretas Já
são exemplos importantes do poder de influência das
mobilizações sociais no País.
São manifestações relevantes que precisam respeitar o tênue limite entre insatisfação e revolta com
violência, desrespeito às leis e às instituições, como a
incorreta destruição do patrimônio público.
Quem vai restaurar esse patrimônio será o dinheiro de toda a sociedade. Portanto, o respeito nesta hora
é fundamental, e não se permitir que uma ação tão
bonita, cantada em prosa e verso em toda a imprensa
mundial; ontem, o Jornal New York Times deu metade da página 3 ao que estava acontecendo no Brasil.
A violência e o atentado à vida, proporcionados
por uma minoria, significam anarquia e total insegurança. E isso os brasileiros não querem, a sociedade
não quer. A sociedade quer melhor: quer combater a
corrupção, quer combater a inflação, mas não quer a
violência neste momento.
Penso, portanto, que é urgente repensar o papel
das instituições e as ações de cada uma de nossas
estruturas de poder. Acredito na governança, sem autoritarismo. A nossa democracia tem apresentado muitos avanços nos últimos anos, mas chegou a hora de
mais estratégia, de novas tentativas para organizar a
desordem, para minimizar o descontrole e satisfazer o
cidadão até onde o Estado pode e consegue, sempre
abrindo espaço para a colaboração e a participação
proativa. As políticas reativas têm tempo curto de duração; já as proativas e estratégicas duram mais tempo e
geram, quando bem balanceadas, menos insatisfação
e tensão social.
O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, como
instituição do Poder Judiciário, o poder máximo, precisa também, de modo definitivo, estar sintonizado com
essas demandas e o regime jurídico, por exemplo, das
demarcações de terras indígenas no País, destacadas
nas condicionantes impostas pela Corte na demarcação da terra da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol.
Ao aguardar esse julgamento, o clima e a tensão
nos conflitos na área da disputa entre índios e produ-
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tores rurais se acirrou enormemente, provocando uma
indesejada violência na área rural.
Por sua vez, o Ministério Público também é parte
importante para o bom andamento das engrenagens
sociais e democráticas.
É preciso rever os exageros no campo da investigação para provar à sociedade que o Ministério Público
é capaz de colaborar com as demais instituições de
investigação, como a Política Federal, a Polícia Civil,
o Banco Central, a Receita Federal e tantos outros
organismos importantes.
Boa parte da população já percebeu que a autonomia para investigar crimes aumenta a chance da
solução dos delitos e também da impunidade. Por isso
sou contra a PEC nº 37. Renovo aqui a minha posição contra a PEC nº 37. Sou favorável, sim, ao fortalecimento do Ministério Público nas diferentes áreas
de atuação desse órgão - federal, trabalho, militar. A
autonomia das instituições competentes para realizar
investigações criminais é um passo importante para o
fortalecimento da democracia. Falo não só do Ministério Público Federal, mas também do Ministério Público dos Estados. Qualquer interferência contrária é
um retrocesso, um descompasso em relação à lógica
da cidadania, da moralidade e da questão relacionada à corrupção.
As manifestações nas ruas são a prova de que o
modelo de gestão pública atual está ultrapassado. Está
na hora de mudar. A colaboração das instituições será
importante passo nesse processo de fortalecimento
do nosso modelo político. Por exemplo, um novo Pacto Federativo com garantias da União de repasses a
Estados e Municípios e ações mais estruturais, como
uma completa reforma política e tributária, seriam, sim,
os caminhos mais acertados para evitar o descontrole
social e melhorar a qualidade de vida de quem vive e
trabalha duro neste País. As propostas estão em debate aqui no Congresso Nacional. Falta maior disposição
de todas as instituições públicas envolvidas para que
o problema se transforme em solução.
No Judiciário, por exemplo, é preciso avançar
não só na questão indígena, como citei há pouco, mas
também nas ações em favor do caso Aerus, que dizem
respeito e impactam a necessidade das pessoas, Senador Paim. V. Exª conhece muito bem esse problema.
Por isso, é importante que o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa, retome no plenário da Suprema Corte
o julgamento da Ação de Defasagem Tarifária da Varig, com um julgamento iniciado há um mês, chamado
de suspensão liminar (SL nº127). Isso pode revogar
a limitar cassada pelo Desembargador Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
que determinou a suspensão por prazo indetermina-
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do do pagamento do antigo valor das aposentadorias
dos trabalhadores do Aerus que contribuíram para o
falido fundo.
Cabe lembrar que, no último dia 8 de maio, na
primeira parte do julgamento do Recurso Extraordinário
(RE nº 571.969) de autoria da União e do Ministério
Púbico contra o pagamento das indenizações do caso
Aerus, avaliadas em R$6 bilhões, a Ministra relatora
do caso do STF, Cármen Lúcia, se posicionou. Em seu
voto, corajosa e competentemente, a Ministra Cármen
Lúcia afirmou que houve perda de receita, endividamento das companhias aéreas e responsabilidade do
Poder Público por danos causados aos contribuintes
do Fundo Aerus, reforçando a tese de que a União tem
o dever de indenizar os aposentados prejudicados.
Essa é uma demanda social. Certamente também
os aposentados do Fundo Aerus estão nas ruas manifestando a sua inconformidade com as falhas e com
a demora de uma instituição. Faz mais de oito anos
que eles aguardam uma solução para esse problema,
Senador Paim. V. Exª conhece bem, porque acompanha esse processo. Nós estamos aqui para ajudá-los.
No perfil das redes sociais da Fundação Milton
Campos – que eu estou honrosamente presidindo
agora –, que contribui para a pesquisa e os debates
políticos, vi muitas mensagens sobre as manifestações que surpreenderam os políticos e as autoridades
nesta semana.
Algumas vindas do interior do meu Estado me
chamaram especial atenção. Renato Bollina é um microprodutor rural que vive no campo e produz o próprio alimento – cabras, cabritos, ovos, galinhas, leite
e verduras. Ele diz que se identificou com as pessoas
das mobilizações nas grandes metrópoles, pois, assim
como ele, as pessoas estavam reclamando da vida
cara, da carestia, da inflação, da falta de dinheiro e,
sobretudo, da falta de oportunidades. Está aí um recado singelo, mas profundo, porque é direto e real. É
isso, Renato Bollina, é isso que as vozes como a sua
estão nos alertando.
Temos inúmeros projetos de lei importantes nesta
Casa para melhorar a vida da população. São projetos
relevantes que, muitas vezes, não andam porque estamos deliberando sobre excessivas medidas provisórias.
Cito o exemplo do Regime Especial de Incentivos
para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de
Passageiros (Reitup), iniciativa legislativa da Câmara Federal, debatida hoje na Comissão de Assuntos
Econômicos.
Esse projeto, que recebeu substitutivo do Presidente da Comissão, Senador Lindbergh Farias, cria
um regime especial permitindo a redução dos preços
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das passagens no transporte público por meio de desoneração tributária.
É preciso lembrar que o elevado preço das tarifas
do transporte público foi o estopim das mobilizações
iniciadas em São Paulo, mas que também ocorreram
em Porto Alegre. Aliás, a primeira que aconteceu foi
em Porto Alegre e depois se repetiu em várias capitais brasileiras.
Participaram da audiência pública no dia de hoje
o Prefeito de Porto Alegre e também Presidente da
Frente Nacional de Prefeitos, José Fortunati, o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios,
Paulo Ziulkoski, o Relator do projeto na Câmara, Deputado Carlos Zarattini, o Deputado Weliton Prado e
a Vice-Coordenadora Estadual da Frente, Maria Antonieta de Brito.
É uma ação legislativa relevante e extremamente
atual. A medida exige contrapartida de Estados, Municípios e de empresas concessionárias. Alerto, sobretudo,
quanto às dificuldades e, sobretudo, às resistências da
União para repassar recursos a Estados e Municípios
nessa área. Isso afeta diretamente as contas que ajudariam a tornar os preços do transporte público menos
pesado para o bolso do cidadão. Inclusive esse projeto
estava com a tramitação parada no Congresso, devido às excessivas medidas provisórias enviadas pelo
Governo ao Congresso.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezada Senadora Ana Amélia, V. Exª nos fala a respeito
da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, que, justamente, a está examinando, com
a responsabilidade especial do Senador Lindbergh
Farias, que, além de ser o Presidente da CAE é o relator dessa medida para se tentar desonerar tarifas e
impostos ou desonerar os impostos e taxas incidentes
sobre o transporte coletivo. Relacionado a esse tema,
gostaria de aqui saudar a decisão que acaba de ser
anunciada pelo Governador Geraldo Alckmin, juntamente com o Prefeito Fernando Haddad, de manter a
tarifa de ônibus em São Paulo em R$3,00. Isso obviamente necessita do entrosamento da prefeitura com o
governo municipal, sobretudo porque há a integração
ônibus-metrô, e a tarifa, muitas vezes, pode ser para
as duas viagens. Ainda no início da tarde, eu conversei com uma das representantes do Movimento Passe
Livre, que externou, como que num apelo, que seria
importante que o Prefeito Fernando Haddad pudesse
fazer o anúncio sobre se ele estava disposto mesmo a
manter ou baixar de R$3,20 para R$3,00, antes mesmo da manifestação programada para amanhã na Av.
Paulista, na Esquina da Consolação, na chamada Praça
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dos Ciclistas, para que se procurasse... Com o anúncio dessa medida, dessa vez o Movimento Passe Livre
poderá dizer: “Felizmente a nossa mobilização valeu.
Externamos nossos anseios.” Espero que, inclusive, a
natureza de alguns que acabaram, muitas vezes, não
seguindo a orientação desse movimento, que era para
que não houvesse quaisquer depredações, ferimentos
ou quaisquer atos de violência, agora possam, até em
função dessa medida, seguir essa decisão. É importante ressaltar que o Governador Geraldo Alckmin e
o Prefeito Fernando Haddad procuraram, no anúncio
da medida, explicar que isso tem consequências do
ponto de vista do orçamento. Responsavelmente, ao
se cortar o que seria uma parte da tarifa, dever-se-á
realizar um esforço seja no que diz respeito à margem
de remuneração das empresas concessionárias, o que
deverá trazer também um peso sobre elas e, possivelmente, os recursos que são destinados a certas áreas
não poderão ser utilizados, porque há um efeito sobre
o orçamento do Município e, possivelmente, do Estado. Mas acredito mesmo que o fato de a Comissão de
Assuntos Econômicos estar propensa a votar na próxima terça-feira o projeto referido por V. Exª, isso deve
ter facilitado a decisão do Prefeito Fernando Haddad
e do Governador Geraldo Alckmin. Então, avaliei que
era próprio informar a V. Exª em meio a suas reflexões.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria, Senador Eduardo Suplicy, que esse seu aparte fosse incluído em meu pronunciamento. Quero aproveitar
também para cumprimentar a atitude republicana de
senso de responsabilidade política e administrativa de
dois gestores: o Governador de um partido e o Prefeito
de outro partido, ambos do Estado de São Paulo, demonstrando que o movimento já teve a sua primeira
resposta positiva: mostrou a força dessa mobilização.
Estou com o senhor também naquilo que deve
resguardar a mobilização ao estilo de Mahatma Gandhi, de paz.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – De
Mahatma Gandhi e de Martin Luther King Jr.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Também, que V. Exª citou aqui na semana passada. Eu
presto sempre atenção quando o caro colega fala ou
os outros Senadores falam.
Então, é disto que nós precisamos: demonstrar
essa força e essa capacidade do gestor.
O que a sociedade está querendo é exatamente a ação efetiva e rápida do gestor público, algo que
está, pelas suas informações, acontecendo no Estado
de São Paulo. E o movimento, seguramente, saberá
entender esse gesto.
Como o senhor disse, o Orçamento é limitado. Se
tirou daí para algum lugar... Mas não acredito que falte
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ao Governador Geraldo Alckmin e ao Prefeito Fernando
Haddad iniciativa criativa para superar esse impasse.
Parabéns, Senador Eduardo Suplicy. Cumprimentos ao Governador Alckmin e ao Prefeito Fernando Haddad.
Pois, percebendo essas limitações que acabamos
de referir aqui, impostas ao Legislativo, apresentei até
uma emenda à Medida Provisória nº 617, de 31 de maio
de 2013, que trata, Senador Suplicy, dessas questões
de reduzir para zero as alíquotas da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins – é o teor da medida provisória
– que incidem sobre a receita do serviço de transporte
coletivo municipal rodoviário, metroviário e ferroviário
de passageiros.
Acredito, sim, como propus no texto, que as alíquotas da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico sobre a comercialização ou importação de
combustíveis, conhecida como CIDE-Combustíveis,
também deve ter as alíquotas reduzidas a zero. Apresentei a emenda com esse objetivo.
Assim, diminuirá muito a carga tributária sobre o
setor de transporte, de modo a possibilitar a diminuição dos custos dessa atividade e, consequentemente, o preço da tarifa para o consumidor final. Porém,
as medidas só resolverão os problemas básicos se
forem soluções definitivas. Por isso a importância da
colaboração do Governo Federal com esta Casa, com
o Poder Legislativo. A população quer preços justos
hoje, amanhã e nos próximos anos. Não pode ser uma
política improvisada por conta da mobilização.
Por isso, sempre tenho defendido políticas estruturantes, mais estratégicas, com foco na melhor
gestão dos gastos públicos. E é exatamente isto que
a sociedade está dizendo com essa mensagem que
vem das ruas.
Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia,
pelo seu pronunciamento.
E eu queria registrar que está aqui conosco o
Pastor Antônio, do PSC de Sergipe, Deputado Estadual
com três mandatos, um de vereador, um dos poucos
deputados estaduais negros, como eu, do Brasil.
Então, meus cumprimentos. Seja bem-vindo. V.
Exª é um exemplo para todos nós, negros e brancos,
com certeza. Seja bem-vindo à Casa.
Passo a palavra, neste momento, à Senadora
Lídice da Mata.
A Senadora Lídice da Mata chegou exatamente
na hora da sua fala.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Pois é, Sr. Presidente, estava numa audiência no Incra.
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Mas eu quero, Sr. Presidente, a respeito da fala
da Senadora Ana Amélia, dizer a V. Exª e sugerir que
o prefeito à época, prefeito de Porto Alegre, hoje Governador do Estado, Tarso Genro, foi coordenador de
um grupo de trabalho na Frente Nacional de Prefeitos,
quando fomos prefeitos, e tem um estudo detalhado,
propondo ao Governo Federal como reduzir a tarifa do
transporte coletivo no Brasil, envolvendo custos e desonerações, o que reduz o preço do próprio ônibus, a sua
fabricação, incidindo também sobre o preço da tarifa.
Eu falei hoje com o Senador Lindbergh, para que,
através da Frente Nacional de Prefeitos ou através do
Governador Tarso Genro, que foi o coordenador desse
estudo, pudéssemos recuperar uma parte substancial
que considero que ainda é efetivamente atualizada, para
que nós possamos ter uma política mais estruturada.
Nós apresentamos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e apresentamos ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nem um dos dois, à época, teve
oportunidade, ou essa pauta teve importância suficiente no Conselho Nacional de Transporte, também
do Ministério dos Transportes, para que ela pudesse
ser assumida. Hoje, ela demonstra que era e continua
sendo uma pauta indispensável para o povo brasileiro,
nas grandes cidades especificamente.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Permite-me
um aparte, Senadora? Eu lhe agradeço imensamente, Senadora Lídice da Mata, a referência. Quero lhe
dizer que o Presidente desta Casa, Renan Calheiros,
como o Presidente da nossa Comissão de Assuntos
Econômicos, o Senador Lindbergh Farias, que é o Relator dessa matéria tão importante, devem, na próxima
semana, instalar uma subcomissão junto à Comissão
de Assuntos Econômicos, para tratar das questões municipalistas. E a primeira agenda vai ser exatamente a
questão da mobilidade urbana, com foco na questão
da tarifa. E eu vou acolher, então, essa sugestão de V.
Exª, para que a gente junte, nesse primeiro trabalho,
nessa primeira agenda, exatamente isso que já foi
feito, há tempo, por prefeitos experientes como V. Exª
na condução da nossa belíssima Salvador, na Bahia.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Tentarei até recuperar nos meus arquivos próprios,
não sei se tenho tudo, mas Tarso Genro, com certeza,
tem. Aliás, era um estudo de diversos técnicos do PT
da cidade de Porto Alegre...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Lídice da Mata, eu me comprometo a
fazer contato com a equipe do Governador Tarso Genro,
para que remeta para V. Exª esse material.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – E
tentarei, sem ser membro da CAE, no máximo possível,
ajudar no trabalho dessa subcomissão. Muito obrigada.
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Mas, Sr. Presidente...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um brevíssimo aparte?
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Se for brevíssimo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Relacionado ao...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu só faço um apelo a todos porque há três Senadores que têm que pegar voo, e eles estão preocupadíssimos. Ana Rita, aqui ao meu lado, está quase...
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Entre eles, eu.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– E ela também tem que viajar; estão aqui desesperados. Por mim, eu dou 20 minutos para cada um; eu
não tenho pressa, eu não vou viajar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não,
porque é justo que, tendo anunciado que o Prefeito
Fernando Haddad diminuiu de R$3,20 para R$3,00;
que o Prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, também anunciou a diminuição de R$2,95 para R$2,75,
portanto...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está feito o registro.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Além de outras capitais e governos de Estado, como
o de Pernambuco, se não me engano, e de outros Estados também.
Muito obrigado, é o rigor ético do Senador Suplicy
que fez com que ele desse esse aparte.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu,
na verdade, talvez não possa ler o conteúdo total do
meu pronunciamento, em defesa até da possibilidade
de falar do nosso Senador Amorim, mas eu não queria
deixar de registrar, Senador Amorim, a passagem do
Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação,
celebrado anualmente no dia 17 de junho, desde 1995.
E nós, que somos da Região Nordeste, essa data para
nós – eu não tive a oportunidade de falar – tem uma
especial importância e nos remete a uma reflexão.
Nós estamos sofrendo nesta seca – certamente
a seca, dito pelos especialistas, mais importante dos
últimos 60 anos –, e isso tem nos levado, portanto, a
uma convivência com as consequências desse fato extremamente trágico para a vida das nossas populações.
São cerca de 36 milhões de habitantes em 1.200
Municípios que convivem direta ou indiretamente com
as graves consequências da estiagem prolongada,
seja no meio urbano, seja no meio rural. E pior: com a
perspectiva de que tal condição se perenize por meio
do processo de desertificação dessas áreas. Com isso,
lavouras e pastagens viram grandes terras áridas, sem
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qualquer viabilidade produtiva, verdadeiras feridas que
se formam no meio do Semiárido.
A cada ano aumenta a área dos núcleos de desertificação intensa do semiárido nordestino, de maneira grave e preocupante. Abrangendo área superior
a 18.700 quilômetros quadrados, cerca de 10% da região semiárida já se encontra hoje nesse apreensivo e
preocupante estado de iminente deserto. Por tudo isso,
Sr. Presidente, sinto necessidade de chamar a atenção.
Quero destacar que se identificam em estágio
mais avançado de desertificação as áreas dos Municípios de Gilbués, no Piauí; Irauçuba, no Ceará; Seridó,
no Rio Grande do Norte; Cabrobó, em Pernambuco,
onde os efeitos destrutivos em suas capacidades produtivas já são largamente sentidos pela população.
No meu Estado, a Bahia, onde 258 dos 417 Municípios estão localizados em áreas da região do Semiárido – e por isso submetidos ao processo de desertificação –, estima-se que, mantido o atual processo
de degradação, mais de 60% dessas áreas estarão,
em 50 anos, com seus ecossistemas absolutamente
comprometidos pela estiagem constante e sistêmica,
ou transformados em desertos.
Por tudo isso, quero destacar que já passou da
hora de quebrarmos esse ciclo e dotarmos a região
semiárida nordestina de uma verdadeira política de
desenvolvimento sustentável, uma estratégia para o
combate ao processo de desertificação. Devem-se
promover ações de convivência com o clima semiárido
que compatibilizem, de maneira sustentável, o acesso
e o uso consciente da água com os objetivos de desenvolvimento econômico regional.
Vou solicitar a V. Exª, Sr. Presidente, que me permita a publicação integral do nosso pronunciamento,
onde faço uma análise mais detalhada dessa situação
de gravidade frente à possibilidade de desertificação do
Semiárido nordestino, onde destaco também, além da
necessidade de termos ações estruturantes, políticas
estruturantes de combate a essa realidade, que, na
próxima sexta-feira, está prevista a ida da Presidente
Dilma Rousseff a Salvador, para lançar o Plano Safra
específico para o Semiárido.
Sem dúvida, é um momento em que as esperanças dos nordestinos se voltam e se acendem para
que, nesse novo Plano Safra do Semiárido, estejam
contempladas ações concretas que possam contribuir,
de forma eficaz, para a recuperação e o fortalecimento
da produção agrícola e dos rebanhos, e que, com isso,
também se garanta a segurança produtiva do Nordeste, além, é claro, de uma solução real para a situação
das dívidas dos produtores.
Era o que eu tinha a dizer neste momento. Fiz
uma síntese do pronunciamento, que é mais longo, para
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permitir a mim mesma correr para participar de uma
reunião e depois viajar, e permitir, também, a palavra
do Senador Amorim.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
na passagem do Dia Mundial do Combate à Seca e
à Desertificação, celebrado anualmente em 17 de junho desde 1995, somos levados a algumas reflexões
sobre como lidamos com esse problema em nosso
País, particularmente na região do semiárido brasileiro.
Sofrendo com a maior estiagem dos últimos 50
anos, a região Nordeste atravessa - no que já se configurou em trágica rotina - mais um grave e terrível
período de seca, levando milhões de sertanejas e
sertanejos ao mais absoluto desalento.
São cerca de 36 milhões de habitantes em 1,200
municípios, Senhor Presidente, que convivem, direta
ou indiretamente, com as graves conseqüências da
estiagem prolongada, seja no meio urbano ou rural. E
pior: com a perspectiva de que tal condição se perenize, por meio do processo de desertificação dessas
áreas. Com isso, lavouras e pastagens viram grandes
terras áridas, sem qualquer viabilidade produtiva, verdadeiras feridas que se formam no meio do semiárido.
A cada ano, meus caros colegas, aumenta a área
dos núcleos de desertificação intensa do semiárido nordestino, de maneira grave e preocupante. Abrangendo
área superior a 18.700 quilômetros quadrados, cerca
de 10% da região semiárida já se encontra, hoje, nesse
apreensivo e preocupante estado de iminente deserto.
Muitas vezes inconseqüente e irresponsável, a
ação humana intensifica e amplia essa paulatina perda
de capacidade produtiva dos ecossistemas, erodindo
gradualmente a terra, sua flora e sua fauna. Atividades
agropecuárias insustentáveis e feitas de modo arcaico
aliam-se às intempéries climáticas e à falta de políticas públicas permanentes e focadas no tema para, em
uma trágica combinação, comporem o atual quadro
de avanço desse desolador e preocupante fenômeno.
Essas zonas desertificadas, Senhoras e Senhores
Senadores, ao se transformarem em áreas degradadas
e de difícil recuperação, acabam por gerar profundos
problemas sociais, econômicos e culturais cujas soluções perpassam os órgãos ambientais e atingem todas
as instâncias dos poderes públicos constituídos, seja
em esfera nacional, estadual ou municipal.
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Na região Nordeste, identificam-se em estágio
mais avançado de desertificação as áreas dos municípios de Gibués, no Piauí; Irauçuba, no Ceará; Seridó,
no Rio Grande do Norte; e Cabrobó, em Pernambuco,
onde os efeitos destrutivos em suas capacidades produtivas já são largamente sentidos pela população. No
meu Estado, a Bahia, onde 258 dos 417 municípios
estão localizados em áreas da região do semiárido - e
por isso sujeitos ao processo de desertificação -, estima-se que, mantido o atual processo de degradação,
mais de 60% dessas áreas estarão, em 50 anos, com
seus ecossistemas absolutamente comprometidos
pela estiagem constante e sistêmica, ou transformados em desertos.
Dessa forma, o iminente processo de desertificação - ocasionando desde a perda inicial da biodiversidade e dos recursos hídricos, passando pela
erosão agressiva do solo e chegando até a completa
inutilização de suas terras -, acabará por impor um aumento ainda maior da miséria e da pobreza, isso em
uma região historicamente marcada pela dificuldade
econômica e produtiva.
Nesse sentido, Sr. Presidente, já passou da hora
de quebrarmos esse ciclo e dotarmos a região semiárida nordestina de uma verdadeira política de desenvolvimento sustentável, planejado e que vá além dos
paliativos de sempre, que não somente têm se mostrado ineficazes como podem, no médio e longo prazo,
agravar sobremaneira o problema.
Assim, como estratégia maior para o combate ao
processo de desertificação, deve-se promover ações
de convivência com o clima semiárido que compatibilizem, de maneira sustentável, o acesso e o uso consciente da água com os objetivos de desenvolvimento
econômico regional.
Nessa perspectiva, o ensino da tecnologia da utilização adequada do solo, combatendo as queimadas
e seu esgotamento pelo mau uso dos recursos hídricos, surge como medida prioritária e essencial para a
revitalização e recuperação dos mananciais em perigo,
além do manejo agrícola adequado como alternativa
para conter os processos de desertificação.
Por outro lado, Sr. Presidente, faz-se necessário
o desenvolvimento de tecnologias produtivas específicas e direcionadas para o semiárido, superando
velhos dilemas, estigmas e contradições por meio da
inovação e da capacitação empreendedora de seus
agentes econômicos.
Ademais, minhas Srªs e meus Srs. Senadores,
as soluções para o problema não podem ser induzidas e administradas de maneira abstrata e genérica,
como fórmula única. Devem ser, ao contrário, fruto da
própria condição e da cultura associada ao meio, cuja
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riqueza e diversidade são inversamente proporcionais
aos recursos econômicos para lá destinados.
Dessa forma, poderemos mitigar o problema da
seca e combater o processo de desertificação em nossa
região semiárida, sem perder o foco maior na preservação do meio ambiente, no desenvolvimento econômico e, principalmente, no respeito e na manutenção
da gente sertaneja no seu lugar de fato e de direito.
Sr. Presidente, na próxima sexta-feira, 21 de julho, está prevista a ida da Presidente Dilma Rousseff
à Salvador para lançar Plano Safra específico para o
semiárido. É, sem dúvida, um momento que enche de
esperança os milhares de agricultores e produtores tão
sofridos pela seca.
Espero que neste plano para o semiárido estejam
contempladas ações concretas que possam contribuir
de forma eficaz para com a recuperação e o fortalecimento da produção agrícola e dos rebanhos e que, com
isso, se garanta segurança produtiva para o Nordeste,
além é claro, de uma solução real para a situação das
dívidas dos produtores.
Era o que tinha a dizer, neste momento em que
registro o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Lídice da Mata, só permita, que eu já
acertei aqui, no exercício da Presidência, que nós mandaríamos, em nome da Mesa, a solicitação proposta
por V. Exª para que o ex-prefeito e atual Governador
Tarso Genro remeta para nós esse trabalho acumulado, que V. Exª descreveu muito bem, como forma de
diminuir o valor da tarifa das passagens.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E V. Exª será atendida, na forma do Regimento,
quanto à publicação, na íntegra, do seu pronunciamento.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos pelo discurso. Com certeza, ajudou a todos.
De imediato, passo a palavra ao Senador Eduardo
Amorim, pela Liderança do PSC, com toda a atenção
do Deputado Pastor Antônio no plenário, do seu Partido.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, agradeço à Senadora Ana Rita, pela gentileza de ter cedido a vez dela;
também à Senadora Lídice da Mata; ao meu amigo
aqui presente, com muita honra, o Pastor Antônio,
uma referência para todos nós na política do nosso
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Estado e na política brasileira. Obrigado, Pastor, pela
sua presença entre nós.
Ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV
Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais, Sr. Presidente, o Brasil vive um novo momento,
um momento marcante na nossa história, um momento,
eu diria, de redescobrimento. Basta, chega!
Há mais de três meses, temos advertido os governantes, em particular os governantes do meu Estado, o
Estado de Sergipe, dos sinais de insatisfação, do clamor e da indignação vindos das ruas, protestando com
veemência contra os serviços públicos, de qualidade
que deixa muito a desejar. Muitas vezes, Sr. Presidente, de péssima qualidade, especialmente em áreas tão
importantes, tão estratégicas para a vida de cada um
de nós, principalmente daqueles mais necessitados,
na área da saúde, da segurança e da educação. O
distanciamento dos governantes do povo, o descaso
com salários e direitos dos trabalhadores, principalmente de servidores públicos, atos de corrupção e de
desperdício do dinheiro publico, a falta de qualidade
do gasto público, a impunidade, o aumento de passagens do transporte – portanto, não é só o aumento das
passagens do transporte urbano, a meu ver, a razão
desse clamor, dessa ida às ruas dos jovens, adolescentes e de toda a sociedade brasileira, em todos os
cantos deste País –, taxa e impostos pesadíssimos,
descontrole da economia, a volta da inflação, enfim,
desmandos e mazelas de todos os tipos, tudo isso já
vinha sendo detectado nas ruas, nas nossas cidades
e, claro, era uma simples questão de tempo, logo esse
vulcão social teria mesmo que explodir, e a população
iria para as ruas, como estamos assistindo.
Em nossos discursos e entrevistas, inclusive em
nossa propaganda partidária na TV e no rádio, temos
dito que esse modelo político que aí está fracassou,
comprova-se ineficaz – é preciso renová-lo – e muitas
vezes ultrapassado, e sem representatividade legítima
do sentimento popular, em muitos cantos deste País.
Entendemos também que novas práticas políticas concretamente marcadas por transparência,
participação popular, políticas públicas modernas e
inovadoras, prioridades verdadeiramente sociais presentes na ação de governo e, principalmente, gestão
pública correta e eficiente precisam ser implementadas
imediatamente, em todos níveis de governo. Já não dá
mais para esperar, Sr. Presidente. Já não dá mais para
ficar calado, já não dá mais para ver tanto sofrimento,
embora pisemos o melhor solo do Planeta, com toda a
convicção. Se Deus não é brasileiro, com certeza, Ele
é extremamente generoso com os brasileiros, ao nos
colocar sobre o melhor solo deste Planeta.
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É isso que o povo quer, é essa resposta que todos nós, líderes e dirigentes políticos deste País, precisamos dar ao nosso povo e à nossa gente. O que é
público é sagrado, é coisa de não apenas um dono,
mas de milhões e milhões de donos, que é toda a Nação brasileira.
Atentos à voz forte das ruas e sabedores da
importância da juventude em todo o processo de renovação política e transformação social, lançamos,
com as lideranças do PSC Jovem no nosso Estado, o
programa Pra Seu Governo, um movimento que nem
imaginaríamos que fôssemos ver nas ruas, Pastor
Antônio, um movimento de mobilização da juventude
sergipana para consultar diretamente a população,
ouvindo seus anseios mais profundos, registrando fielmente suas reivindicações, e, em seguida, com o apoio
acadêmico de especialistas nas diversas matérias, e o
conhecimento, o comprometimento do socialismo cristão da nossa base política para formularmos, juntos,
um novo conjunto de políticas públicas e de métodos
de governação que funcionem de verdade e atendam
à realidade desses novos tempos.
Por tudo isso, compreendemos e apoiamos firmemente as manifestações da juventude, de todas as
idades, nas ruas das cidades do nosso País, desde
que democráticas, sempre ordeiras, repito, sempre
ordeiras, e pacíficas, sem atos de violência da parte
dos promotores dos eventos e dos setores de segurança do Estado.
Longe de gerar instabilidade na ordem política e
social do País, essas manifestações da juventude, juventude de todas as idades, daqueles que não suportam mais, sejam os congestionamentos das cidades,
sejam os preços altíssimos do transportes coletivos,
seja a ineficiência desses transportes coletivos, seja
pelas pessoas que saem de suas casas e muitas vezes perdem três, quatro horas para irem ao trabalho
e ganhar um salário mínimo, digo, que dispensam só
no transporte um terço ou um quarto do tempo diário.
É preciso repensar tudo isso, Sr. Presidente. É
preciso captar essa acessibilidade e refletirmos que
estamos vivendo um novo momento, quem sabe, vivendo um novo redescobrimento.
Este País tem jeito! A dor social é grande; a dor
social é enorme e, como especialista na dor física,
como médico que sou, acredito também na cura da
dor social deste País.
Do que precisamos? Qual o remédio? Atitude, atitude que passa pelo princípio da sinceridade, do zelo
público e da inovação de um olhar para o presente e,
com certeza, para um futuro muito melhor.
A juventude, que fortalece a democracia, testa positivamente o valor e a solidez das nossas instituições
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e – retiradas as cenas episódicas de puro e condenável
vandalismo – dá a este País, ao nosso querido Brasil,
ao povo brasileiro, ao mundo inteiro lições de amor à
Pátria, lição de amor a esse solo, a esse povo e a essa
gente de exercício pleno da nossa renovada cidadania.
Este País tem jeito, Sr. Presidente! Este País
tem jeito, e o jeito, com certeza, passa pelas atitudes
de cada um de nós, em qualquer nível, em qualquer
função, em qualquer missão. Eu acredito muito nisso,
eu sonho muito com isso, vejo essas manifestações e
fico feliz com elas, mas volto a repetir, têm que ser ordeiras, têm que ser pacíficas e, com certeza, têm que
ter o propósito de dizer: “Basta, é hora de mudarmos
para melhor o rumo deste País, desta Nação.”
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão.
Mais uma vez agradeço à Senadora Ana Rita
pela compreensão de ter cedido a sua vez.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Amorim, que falou pela Liderança do PSC, meus cumprimentos pelo
pronunciamento apoiando os movimentos e, ao mesmo
tempo, pedindo “Não à violência!”, “Não à provocação!”
O Senador Magno Malta, neste momento chega
ao Plenário, já está inscrito. Eu chamo à tribuna a Senadora Ana Rita.
Permita, Senadora Ana Rita, que eu diga que recebi aqui diversas mensagens falando da emoção que
foi hoje o jogo em Fortaleza na chamada Arena Castelão. E aqui me disseram: “Paim, diga aí também, já que
todo mundo fala, que o povo cantou o Hino Nacional
de pé e foi muito forte aquela frase, eles cantando: Sou
brasileiro, com muito orgulho.” Acho que isso mostra a
força deste povo que sabe protestar pacificamente e
sabe prestigiar um espetáculo. Ninguém aqui no Brasil vai dizer que o nosso povo, na sua ampla maioria,
não gosta de futebol.
Então, ao mesmo tempo em que a gente apoia
os movimentos pacíficos, temos também que elogiar
como foi esse evento no qual o Brasil ganha por 2 x 0
e o povo canta: “Sou brasileiro sim com muito orgulho.”
A palavra está com a Senadora Ana Rita, com
muito orgulho, eu diria, Presidente da nossa Comissão
de Direitos Humanos.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada Senador Paulo Paim, nosso companheiro que ora
preside esta sessão.
Eu quero dizer também ao Senador Eduardo
Amorim que foi um prazer conceder o tempo que me
era destinado para que ele pudesse também se manifestar da tribuna hoje.
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E eu quero aqui, Sr. Presidente, cumprimentar
também todos os Senadores, as Senadoras, os ouvintes
da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado.
Venho a esta tribuna nesta tarde de hoje enaltecer, Sr. Presidente, a iniciativa do Governo Federal
de lançar o programa Minha Casa Melhor, disponibilizando linha de financiamento de R$18,7 bilhões para
a compra de móveis e eletrodomésticos por beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida. Desde o
seu lançamento, na última quarta-feira, mais de 12 mil
famílias já fizeram adesão ao programa.
Com a medida, o Governo Federal pretende contribuir, de maneira direta, para movimentar a economia
brasileira, impulsionar a atividade industrial, gerar mais
empregos e possibilitar que as famílias brasileiras,
principalmente as de baixa renda, tenham facilitado
o acesso a uma série de utensílios domésticos, que
irão tornar mais confortáveis e dignas as vidas dessas famílias.
O pré-requisito para acessar o financiamento de
até R$5 mil, com taxa de juros de 5% ao ano e prazo de
até 48 meses para pagar, é estar em dia com as prestações do imóvel. Com os recursos, as famílias poderão
comprar móveis e eletrodomésticos, tais como, televisão, geladeira, sofá, computador e máquina de lavar.
Portanto, além de realizar o sonho da casa própria de milhões de brasileiros e brasileiras, agora o
Governo Federal cria as condições para que essas
famílias tenham a chance de ver a sua casa mobiliada.
Com juros baixos, o programa dará oportunidade
para que as famílias de baixa renda possam garantir
crédito de boa qualidade, tendo em vista a dificuldade que essa parcela da população tem de conseguir
crédito mais barato no mercado.
A taxa de juros de 5% ao ano, ofertada por meio
de cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, está
muitíssimo abaixo do que é comumente praticado no
mercado financeiro brasileiro. A taxa média anual cobrada pelo crediário é bem salgada, chegando a ser
de 61% para eletrodomésticos, 96% para decoração,
podendo chegar a 93% em se tratando de artigos
para o lar.
O Minha Casa Melhor terá grande impacto nas
classes C e D, pois apenas 50% desse segmento tem
acesso ao crédito. Muitos deles, com certeza, estarão
contraindo um empréstimo pela primeira vez, o que lhes
permitirá o acesso a bens de consumo hoje considerados fundamentais em qualquer sociedade moderna.
O programa segue a linha de outras políticas adotadas pelo Governo Federal, com vistas a erradicar a
miséria e fortalecer a economia por meio da melhoria
das condições de vida da população e a reduzir as
desigualdades.

334

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É provável que os móveis e eletrodomésticos que
compõem a lista do programa possam ser comuns a
uma parcela significativa da sociedade brasileira que
a cada ano tem elevado seu padrão de consumo.
No entanto, Sr. Presidente, dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada em 2010 pelo IBGE, demonstram que esses bens,
embora estejam mais presentes nos lares brasileiros;
ainda não foram totalmente democratizados.
De 2004 a 2009, o total de domicílios com máquina de lavar roupa cresceu de 34,5% para 44,3%;
já o número das residências com algum tipo de telefone subiu de 65,4% para 84,3%, e o de casas que
possuem computador mais que dobrou, passando de
16,3% para 34,7%. A presença de todos os outros bens
também aumentou no período, mas com crescimento
mais discreto.
Com relação ao computador, o levantamento mostra que, em 2009, 35% das moradias brasileiras (20,3
milhões) tinham o equipamento, sendo que 27,4% (16
milhões) contavam com acesso à Internet.
A entrada de novos produtos nas casas dos brasileiros e brasileiras é maior nas Regiões Norte e Nordeste do que nas demais áreas. No caso do computador,
por exemplo, enquanto no Sudeste, Centro-Oeste e
Sul o número de residências com o equipamento cresceu cerca de duas vezes entre 2004 e 2009, no Norte
e Nordeste o aumento foi, em média, de três vezes.
Os números demonstram a necessidade da efetiva implementação do Plano Nacional de Banda Larga,
para que seja cada vez mais ampliado o acesso à Internet no Brasil, de qualidade e a preços módicos, como
pressuposto de garantir a democratização do acesso
à informação e às novas tecnologias de comunicação.
Do ponto de vista macroeconômico, a iniciativa é
extremamente acertada, sobretudo num momento em
que o mundo enfrenta uma forte crise, com repercussões no crescimento tímido da economia de diversos
países, tendo forte impacto também nos índices de
crescimento econômico brasileiros.
Desde a deflagração da crise de 2008/2009 o
Governo Federal vem adotando uma série de medidas
anticíclicas para garantir que o Brasil continue se desenvolvendo, gerando emprego e renda e diminuindo
as desigualdades.
Nesse sentido, é muito oportuna a iniciativa do
programa Minha Casa Melhor, como instrumento dinamizador da economia, que sem dúvida irá impulsionar
a expansão mercado interno brasileiro, um dos grandes
responsáveis pelo equilíbrio econômico do País, pelo
aumento significativo da renda de setores mais populares e pelo combate à desigualdade social.
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Sr. Presidente, com relação a este tema é isso
que eu tenho para o momento, mas gostaria também
de aproveitar esta oportunidade para fazer uma leitura
da nota da Comissão de Direitos Humanos daqui do
Senado sobre as manifestações no País.
Esta nota foi lida na última reunião, conforme V.
Exª acompanhou, mas eu gostaria de também fazer
a leitura aqui, para manifestar a posição da Comissão
de Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal considera legítimas e próprias da democracia as manifestações populares ocorridas, nos últimos dias,
em várias cidades do País. Acompanhamos de
perto as mobilizações, repudiamos e estamos
atentos à repressão contra os manifestantes.
Condenamos e vemos com preocupação atos
isolados de depredação do patrimônio público
que só incitam a violência e não contribuem
para o processo democrático de uma sociedade de paz e socialmente justa.
Lembramos que a Constituição Federal assegura aos brasileiros e às brasileiras o direito
de livre manifestação e as ruas são o canal
natural para o seu exercício. Aplaudimos e
apoiamos o legítimo direito à luta!
Consideramos que a questão social não é
caso de polícia e não deve ser tratada dessa
maneira, como ocorreu em algumas cidades
onde os protestos aconteceram. Atos isolados
de provocadores não justificam o uso da força
contra quem luta por uma vida melhor. O direito
à livre manifestação foi conquistado duramente
e não podemos permitir que seja ameaçado. É
natural que à medida que a sociedade avança
novas demandas surjam.
Consideramos, ainda, que frente às legítimas
reivindicações de setores da população, cabe
aos governos em todos os níveis negociar. As
manifestações das juventudes brasileiras demonstram que a insatisfação com o transporte
público não se limita ao preço da tarifa.
As manifestações mostram uma reação contra um modelo que privilegia a lucratividade
da iniciativa privada, que explora economicamente o direito fundamental de mobilidade,
que é especialmente prejudicado nas regiões
metropolitanas.
O acesso à habitação, à saúde, à educação,
à cultura, ao esporte, ao lazer, à comunicação
e ao transporte público de qualidade ainda é
distribuído de maneira desigual em nosso País,
embora sejam inegáveis os inúmeros avanços
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ocorridos nos últimos 10 anos. A isto se agrega
a violência, que atinge especialmente os jovens
negros das periferias e os setores populares.
Por isto, a CDH do Senado conclama os governos a buscarem o caminho da mediação,
do diálogo e da negociação com os manifestantes e a apurarem rigorosamente todos os
excessos cometidos pelas forças policiais. A
violência não faz parte de uma sociedade democrática.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria, aqui, de
manifestar. Acho que este é um momento extremamente importante para todos nós, brasileiros e brasileiras.
É um momento, inclusive, de muita reflexão por parte
de todos os setores da sociedade, em especial por
parte dos órgãos públicos, dos setores públicos, para
que possamos fazer uma leitura adequada e correta
desse movimento, que, num tempo muito curto, tomou
praticamente todas as ruas do nosso País.
Então, quero aqui manifestar, mais uma vez,
todo nosso apoio a esse movimento. É importante
que a sociedade se manifeste de forma democrática,
de forma que venha fortalecer as lutas e o clamor da
nossa população.
Também cabe a nós, como Senado Federal,
como Poder Legislativo, acolher essas demandas do
Senado e dar as respostas efetivas que a população
merece e de que precisa.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Rita.
Permita-me, ao mesmo tempo em que a cumprimento pela nota que V. Exª, com toda autoridade,
divulga em nome da Comissão de Direitos Humanos,
dizer-lhe que tomei a liberdade – V. Exª deve ter visto
– de encaminhar dois pedidos de audiência: um em
nossa Comissão, para refletirmos sobre esse movimento da juventude brasileira, e outro em parceria com a
Comissão de Assuntos Sociais.
Debater, dialogar, conversar, tudo isso é muito
positivo. Por isso, parabéns a V. Exª.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nesse momento eu vou lhe dar a palavra pela
ordem, mas eu vou passar a palavra, vou convidar para
vir à tribuna o nosso querido Senador João Capiberibe.
Eu permutei com V. Exª para que V. Exª pudesse usar
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a palavra, V. Exª que está aí toda a tarde esperando
para poder subir à tribuna.
Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, serei breve, inclusive para ter o prazer de ouvir
meu colega de Bancada, meu companheiro, Senador
João Capiberibe.
Eu queria, em primeiro lugar, Sr. Presidente, que
fosse justificada a minha ausência na votação nominal
da Mensagem nº 32, de 2013, de indicação do Sr. Denis Fontes de Souza Pinto para o cargo de Embaixador
brasileiro no Estado da Cidade do Vaticano. Ao mesmo
tempo, Sr. Presidente, solicito a V. Exª para, dentro da
lista, obviamente, fazer a nossa inscrição. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª já está inscrito, e eu faço questão de estar na
Presidência para ouvi-lo, Senador Randolfe Rodrigues.
Senador João Capiberibe, para mim é uma alegria, V. Exª sabe, ouvi-lo. V. Exª dá uma verdadeira
aula na visão que tem da conjuntura nacional. Eu me
sinto orgulhoso de estar na Presidência para ouvi-los
neste momento.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado,
telespectadores da TV Senado, o Brasil ganhou de 2
a 0, mas eu não senti – eu estava acompanhando pelas redes sociais – grandes emoções nessa vitória. Eu
concluo que o futebol deixou de ser o ópio do povo e
eu tenho a sensação de que ele se transformou num
instrumento de reflexão, de conscientização e de tomada de posição coletiva. É essa sensação que me dá.
As ruas das cidades brasileiras estão tomadas
por uma avalanche de pessoas que exigem mais da
democracia. É verdade, sim, que a democracia brasileira só fez bem ao País. Algumas conquistas, alguns
avanços, e a sensação que eu tenho é que o povo
provou, gostou e quer mais.
E cabe a nós essa tarefa de oferecer mais à sociedade brasileira. Eu tenho refletido sobre os últimos
acontecimentos. As manifestações apresentam uma
pauta muito grande, que vai da educação até o posicionamento ético das instituições brasileiras. É verdade
que, nos últimos anos, nós demos um salto importante
para chegarmos ao que chegamos.
Inicialmente, controlamos a inflação e passamos
a ter memória do dinheiro, e isso é muito importante. É
tão importante que, no último ano, vimos o crescimento
da inflação, e as pessoas se deram conta rapidamente de que os preços estavam subindo, e isso também
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faz parte da insatisfação. É verdade que os salários
subiram; o salário mínimo, que V. Exª defendeu a vida
toda, Senador Paulo Paim, recuperou a parte do seu
poder de compra. Mas, no último ano, houve, sim, um
crescimento da inflação. As conquistas da democracia,
eu diria, bateram no teto, e cabe a nós, mesmo que
essa pauta ampla que faz parte dos protestos e das
manifestações não esteja nas mãos das lideranças, e
nós temos dificuldade de identificar. De uma coisa nós
sabemos: os partidos políticos não fazem parte dessas manifestações; as centrais sindicais, tampouco; as
corporações patronais, idem.
Ora, a sociedade brasileira é uma sociedade
conduzida por essas organizações sociais. Se elas
não estão envolvidas na manifestação, quem é que
está? É o povo brasileiro. É aquele que passa 3h, 4h,
de uma jornada de 24h, dentro de um ônibus, para se
deslocar da sua casa ao local de trabalho.
Se algumas coisas avançaram, eu posso citar no
meu Estado, porque eu venho de um Estado periférico,
um Estado periférico de um País periférico, e, no meu
Estado, muitas conquistas aconteceram. E se percebe
a extensão do braço da União, o braço generoso da
União chegando lá através do Bolsa Família, através da
eletrificação, do Luz para Todos, através do programa
de habitação. No entanto, a minha cidade de Macapá
piorou muito: em trânsito, em mobilidade urbana, em
transporte coletivo – nós não temos política de transporte coletivo. E, aqui, eu entro numa questão que me
parece muito importante: nós temos um grave problema de mobilidade urbana, eu não sei se talvez seja o
mesmo ou um pouco melhor lá em Porto Alegre, mas,
em São Paulo, é uma tragédia – é uma tragédia tão
grande que há rodízio. Imagine: o cidadão passa uma
vida sonhando em comprar o carro; compra o carro e,
aí, não pode usá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Só para contribuir: em Porto Alegre não é diferente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
É a mesma coisa.
Então, nisso, as nossas cidades pioraram, e o
povo brasileiro mora nas cidades hoje, o País se tornou
muito mais urbano. Então, essa é uma questão para a
qual precisamos dar respostas, dar respostas urgentes.
Há a questão da segurança, que é outra tragédia
– da segurança ou da insegurança coletiva que nós vivemos em nossas cidades. E um país continental como
o Brasil não tem uma política nacional de segurança
para os seus cidadãos, segurança capaz de unificar os
Estados brasileiros para garantir que vivamos em paz e
com liberdade para andar nas ruas de nossas cidades.
E há outra questão, que é um comportamento que
me parece ser congênito nas instituições públicas do
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Brasil: a questão ética. A desconfiança da sociedade
brasileira se generalizou e se aprofundou nos últimos
tempos. Já foi citada aqui por um Senador a pesquisa
do Datafolha em relação ao Executivo, em relação à
queda de credibilidade nas instituições – deram até
uma palavra interessante para medir o conceito que
tem a sociedade em relação ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário.
O Legislativo e o Executivo são frutos da política,
e a política é um instrumento de constituição do poder,
e a política tem uma participação direta do cidadão. A
política não é exclusividade dos políticos, é o cidadão
que nos escolhe. Esta sociedade é resultado das nossas escolhas na democracia.
Agora, é preciso fazer uma pausa para dizer que
nós não temos tradição democrática em nosso País. Nós
estamos vivendo o mais longo período, o mais longo –
digamos –verão democrático da história brasileira. É
esse que se iniciou em 1985, numa conciliação capaz
de colocar de novo o País no caminho da democracia.
Então, nós não temos essa tradição, não temos partidos políticos também com essa tradição democrática.
A conclusão a que chego é que a responsabilidade cabe a nós. Não está na hora de buscarmos culpados fora deste plenário. Não, estão aqui dentro. Nós
somos responsáveis, sim, pela condução deste País;
a responsabilidade pertence às instituições brasileiras
que não conseguiram continuar ofertando aquilo que
a sociedade almeja e espera.
Mas agora a exigência e a urgência, digamos,
em dar respostas aumentou. O povo está na rua e vai
vir aqui, para a nossa porta. E nós vamos ter de apresentar... Nós temos de debater, como Senadores, que
resposta nós vamos dar. Não existe uma pauta definida. Ela é ampla, mas eu tenho uma identificação muito
grande: Eu quero uma qualidade de educação melhor;
eu quero uma saúde ampliada, de mais qualidade; eu
quero mobilidade urbana; eu quero viver em uma cidade
em que eu possa andar com liberdade. Eu tenho uma
identidade com essas reivindicações. Agora, é claro
que nós temos de dar respostas, e essas respostas
vão ser exigidas dos tomadores de decisões. E foi para
isso que a sociedade nos mandou para cá.
É verdade que eles não se sentem representados. E é claro que não se sentem representados
pelos partidos políticos e por nós, que aqui estamos,
e tampouco se sentem representados pelas suas representações sindicais, porque eles não aceitam nem
a participação das suas corporações sindicais. Então,
é hora para atentarmos para isso.
Mas nessa queda vertiginosa, que foi citada aqui,
de avaliação das instituições públicas brasileiras, a que
mais surpreende é a avaliação do Judiciário. É verdade
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que foi avaliada a Justiça de São Paulo, mas eu acho
que eu não pecaria em generalizar. O povo brasileiro
não acredita na Justiça, até porque a Justiça tem o
braço curto; ela é caolha, não consegue enxergar a
sociedade como um todo; ela pune preferencialmente
os pobres e protege os ricos.
Esse é o conceito que o povo brasileiro tem do
nosso Judiciário. Ele precisa dar respostas, nós precisamos responder a esses questionamentos.
Essa mobilização já não é mais só da juventude.
Aliás, essa é uma juventude que nasceu e cresceu na
democracia, não tem as marcas – que nós trazemos no
corpo – da ditadura. Cresceram na democracia e isso
tem um valor muito importante. Meus filhos também
cresceram na democracia e têm um conceito diferente
de sociedade daquele que nós tínhamos. Lutávamos
pelo simples direito de chegar aqui e nos manifestar,
dizer o que pensávamos. Era essa a nossa luta por
liberdade política. Agora, é um pouco diferente. Essa
sociedade, esses jovens que estão indo à rua, querem
um futuro melhor. Muito bem, foi-lhes ofertada a possibilidade de fazer um ensino superior, o ProUni abriu
as portas para que milhões de jovens ingressassem
na universidade. Saíram de lá com um canudo e querem um bom emprego. Só que esse bom emprego não
existe, esse bom emprego lhes escapa das mãos. Isso
cria, então, um sentimento de profunda insatisfação.
Creio que um dos aspectos que aparecem em
todas as manifestações no País é a questão da corrupção. Confesso que sempre considerei a importância das
redes sociais. Desde que entrei nas redes sociais – no
Twitter inicialmente, desde os primeiros dias, depois no
Facebook –, participo ativamente dos debates e sei que
a sociedade, em rede, se tornou mais bem informada
porque tem acesso à fonte da informação, não precisa
de intermediários. O Presidente Paim já vai tuitar aí, já
vai entrar em contato com os seus seguidores. É muito
rápido. Essa nossa conversa, se fosse na hora do jogo
do Brasil, talvez não tivéssemos... Nem sei se o tamanho da audiência foi colocado aqui por um parlamentar
porque o futebol, como disse, deixou de ser o ópio do
povo. As pessoas estão muito mais preocupadas com
a sua realidade. Então, é uma questão ética.
Então, eu volto à questão ética. E, desde que eu
entrei aqui, eu tenho essa preocupação. Aliás, desde
que eu entrei na vida pública, eu tenho a preocupação de aproximar o cidadão do Poder Público. E, para
isso, eu trabalhei muito a questão da transparência
dos gastos públicos.
E a minha expectativa e a minha esperança eram
de que, uma vez estabelecida em lei a obrigatoriedade, se colocasse na rede mundial de computadores –
porque eu acho que as redes sociais podem se trans-
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formar no ágora da democracia, no grande encontro
da democracia – detalhadamente as suas despesas
na Internet e que a sociedade em rede se apoderasse
desse instrumento. O que não aconteceu até agora.
Da mesma forma como as redes sociais influenciaram a ida do povo às ruas, eu tenho muita esperança de que as redes sociais, em algum momento, se
apoderem do instrumento da transparência e passem
a controlar os gastos públicos. Eu tenho certeza de
que, se nós tivéssemos tido a capacidade de controlar
os gastos na construção das arenas, os preços teriam
sido menores. Enfim… E, para finalizar…
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador, me permite, já que V. Exª vai terminar.
Eu estou acompanhando o seu pronunciamento
e eu tenho uma análise semelhante à de V. Exª. Eu
não consigo, ainda, assimilar que o povo brasileiro
deixou de gostar de futebol. Para mim, o povo brasileiro gosta de futebol. E por que eu fiz o aparte agora
a V. Exª? Porque o povo brasileiro não aceitou – e não
aceita – o gasto exagerado, até de superfaturamento
dos estádios. Fiquei quase toda a tarde presidindo, iniciei às 14 horas, o Senador Renan veio e fez a Ordem
do Dia, em seguida eu voltei para cá, mas dizem que
o mesmo povo que está na rua, corretamente – e eu
concordo com V. Exª –, cantando inclusive o Hino Nacional, cantou o Hino Nacional de forma muito bonita
lá em Fortaleza. No final, foi uma única voz, dizendo:
“Sou brasileiro, sim, com muito orgulho.”
O que isso mostra? Que o povo brasileiro sabe
protestar, sabe reivindicar, está combatendo a corrupção e a impunidade, tem uma pauta, que V. Exª descreveu muito bem, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que
o futebol é uma marca deste País. E nós não vamos
deixar que nos tirem essa marca por toda a nossa história. E continuaremos avançando. E eu concordo com
V. Exª, futebol não pode ser o ópio, mas, por outro lado,
ele é um espaço de lazer que o nosso povo merece. E
por que eu fiz um aparte agora? Porque V. Exª disse
muito bem que o povo brasileiro está protestando de
acordo com o gasto exagerado, até superfaturamento
de muitos desses estádios. Nisso, de fato, V. Exª tem
toda razão.
Desculpe-me, mas eu precisava fazer um comentário.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Não, não, claro. Foi um prazer. Imagina. Não é todo
mundo que tem direito a um aparte do Presidente. É
uma satisfação grande.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns a V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Eu finalizo, dizendo que ao Brasil não me parece que
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fosse tão urgente sediar esses dois grandes eventos,
até porque, de alguns anos para cá, o Brasil passou a
ter relevância no cenário internacional, e grande relevância. Poderia até se preparar um pouco melhor para
sediar esses jogos, ofertando alguns serviços básicos,
universalizando esses serviços básicos, como universalizou a educação, mas falta qualidade, como ampliou
a saúde, mas falta qualidade.
Enfim, eu gostaria de discutir mais quais são as
alternativas que nós vamos oferecer a essas pessoas
que exigem um posicionamento, porque, na verdade,
não estão nos cobrando, porque não nos procuraram
para conversar. Nós é que temos que nos adiantar, e
eu acho que pode ser talvez a reforma política, repensar o nosso Judiciário, repensar as nossas instituições.
Eu acho que a gente deveria conversar com o
Presidente, com a Mesa, e transformar o plenário num
debate amplo, sem a intermediação das Lideranças,
em que todos pudessem falar aqui no plenário o que
está sentindo, encaminhando propostas, e alguém
escrevendo essas propostas, porque aqui há homens
experientes. Há homens de muita experiência, que lidaram e lidam com a coisa pública, depois de muitos
anos. Acho que até o formato do debate, para podermos atender à exigência da sociedade, a exigência que
vem das ruas, eu acho que temos que pensar também
no formato aqui no nosso Senado, a forma de debater.
Era isso, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador João Capiberibe. Como
sempre, um discurso muito firme e muito claro.
Neste momento, eu passo a palavra ao Senador
Magno Malta, na certeza de que, depois que falar, ele
virá presidir, para que eu possa também, já que eu
passei a tarde toda aqui presidindo praticamente, usar
da palavra, para também refletir um pouco mais sobre
este momento por que o País passa. Nós que estamos
sempre, eu diria, até aplaudindo a mobilização e sempre pedindo que “violência, não”. A mobilização será
vitoriosa se não houver violência.
Senador Magno Malta com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, senhores e senhoras telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aqueles
que acompanham esta Casa pelas redes sociais, tão
importantes.
Sr. Presidente, neste meu tempo, pretendo falar
de três assuntos. Primeiro, quero abraçar uma população muito simples, do interior do meu Estado, naquela
área do noroeste, a partir de Barra de São Francisco,
onde tenho pessoas queridas, muito caras, onde tenho
familiares também, que migraram do Nordeste e foram
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abraçados por aquela cidade há tantos anos. Temos lá
o Moabe Souza, líder partidário, companheiro nosso
de muito tempo. Lá tenho irmãos de fé, de profissão
de fé, gente que comunga dos ideais que pregamos.
Sábado próximo passado, eu estive lá em Água
Doce do Norte, na cidade de minha amiga Paula, ex-Vereadora, com seu marido Isaac, seus filhos e suas
filhas, gente do coração da gente. Estive, mais especificamente, no Distrito de Santo Agostinho. Um distrito
rico, uma área fria, onde se planta muito café, nessa
terra do meu amigo Paulo Márcio e de seu irmão Marcelo. São grandes amigos e lideranças políticas importantes, pessoas de confissão de fé, gente comprometida. Meu amigo Veio do Querubim, que é o Presidente
de meu Partido, que é também um plantador de café,
gente simples e querida e que tive a oportunidade de
estar na casa de todos eles.
Foi aniversário dos 50 anos da Igreja Batista
daquele lugar. Quero abraçar o pastor e aqueles que
por lá passaram quando nem mesmo havia estrada de
chão para que o Evangelho chegasse àquele lugar. Mas
lamento que uma comunidade que tem mais de duas
mil pessoas, pois Água Doce do Norte é uma cidade
pequena, mais para o noroeste do Estado, em nível
médio. No entanto, lá não se consegue pegar celular,
não há celular! Nós estamos globalizados pela Internet,
por que tantas dificuldades e tantas tarifas tão caras?
Atendi a uma reivindicação lá de Santo Agostinho,
do Paulo Márcio e do pessoal e também da Paula, por
conta do Distrito de Rio Preto, local onde mora. A cidade é distrito de Água Doce do Norte. Tive um indicativo
e marquei uma audiência aqui para que possamos,
juntamente com o Ministro, ver qual a operadora mais
próxima para que se possa fazer um planejamento.
E aí é duro! Por isso as pessoas foram para as ruas.
Quando as pessoas reclamam de tarifa... E já vou entrar em outro assunto... Como, em um Município importante, plantador de café, de onde saem riquezas,
divisas, para o Estado de Espírito Santo, ainda hoje
não se tem a possibilidade de ter o celular? O que há
em casa são esses fixos, com uma série de engenharia, um monte de fio, um monte de gambiarra, para o
cara subir o morro e ir. É um descaso!
Um dia desses, eu estive aqui com um cigano de
barraca, lá de Baixo Guandu, chamado Lucas Cigano,
que virou Vereador. Atrevido, ousado, querendo o Município dele de Baixo Guandu.
Há uma comunidade lá de Bananal, com quase
três mil pessoas. Não têm celular! Que descaso é este?
A quem cabe essas coisas? A quem cabe o exercício
da influência? Eu penso que é ao mandante maior do
Estado, aos homens públicos. Todos eles. Mas imagi-
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ne você se o Governador faz um pedido desse, se as
operadoras não vão atender numa área como esta.
Por exemplo, lá em Marilândia, há uma empresa
que exporta café para o mundo, dentro de um distrito com dezenas e dezenas de empregados, tanto no
campo quanto dentro da empresa. Você fica louco com
o que vê lá, Senador Paim. Mas não tem celular. Eles
pedem, e choram, e nada acontece.
Mas eu tive um indicativo, hoje, com o Senador
Walter Pinheiro, que é do ramo da telecomunicação e
que tem todo esse relacionamento. Ele me pediu só
para fazer um mapeamento, porque nós vamos responder para essas comunidades.
Agradeço muito, em meu nome, que fui tão abraçado lá, em nome da minha esposa. Estávamos juntos
lá nesse aniversário, nessa comunidade de pessoas
tão queridas.
Aí eu digo: a exemplo do Brasil, lá no meu Estado, também as pessoas foram para a rua. Diz a Polícia
Militar que era uma média de 20 mil pessoas numa
passeata pacífica, como no Brasil.
É verdade que uns estavam na manifestação,
e havia uma meia dúzia de manifestados, endemoninhados, quebrando tudo, saqueando. Até em São
Paulo estavam saqueando, roubando. Destruíram os
prédios históricos, a frente da Prefeitura. Vandalismo.
Meia dúzia de vândalos.
A esses, a lei tem que ser aplicada, porque vai
descaracterizar um movimento bonito de uma população que foi para a rua ordeiramente dizer: “Olha, nós
queremos redução na passagem de ônibus”. Quem é
que pede redução em passagem de ônibus?
Olha só o fenômeno.
Por que cresce o movimento a partir das 17 horas?
Porque o povo que trabalha no comércio, que depende do ônibus e para quem é tão importante R$0,20,
R$0,30, R$0,50, engrossa o coro. É a diarista, é a doméstica que depende do ônibus, é o servidor público
que depende do ônibus, que depende do metrô, que
depende do trem. O coro vai engrossando. E essa
solidariedade nacional é uma coisa impressionante.
Não podemos comungar com vandalismo, com
quebra-quebra, com saque. Ninguém pode aproveitar
um movimento pacífico para poder colocar para fora
o seu ódio, a sua falta de educação, o seu desejo de
promover baderna. Aí o Estado tem que dar a proteção para o cidadão de bem que está fazendo um
movimento pacífico, e proteger o patrimônio, tanto o
patrimônio público como o patrimônio de terceiro. Eles
não estão autorizados a depredar lojas, a roubar lojas,
a acabar com um banco, a destruir caixa eletrônico, a
fazer barricadas de fogo.
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Lá no meu Estado, um movimento pacífico. E é
isso que faz o povo ir para a rua, porque o povo está
pedindo redução na passagem. Vou falar do meu Estado, porque é um Estado que tem tanto dinheiro para
dar para empresário, porque é o paraíso dos incentivos fiscais o Espírito Santo. O Estado pertence a meia
dúzia de empresários, não é nem de todos, que recebem esses chamados incentivos fiscais, que estão lá
há dez anos.
A renúncia fiscal que fizeram é absolutamente
maior do que a perda do Fundap. O Fundap, pelo qual
ficamos aqui gritando, guerreando, é um café pequeno
na frente de tanto incentivo que foi entregue de mão
beijada para meia dúzia de pessoas ficarem mais
milionárias ainda. E aí o povo diz: “se você tem tanto
dinheiro, se o Estado tem tanto dinheiro para poder
dar para empresário com incentivo, por que não tem
dinheiro para subsidiar a passagem de ônibus para os
mais pobres, dos estudantes? Qual é o raciocínio?”
A pessoa mais simples vai pensar dessa forma e as
pessoas que foram para as ruas querendo transporte
público gratuito estão certas. Não tem tanto dinheiro
para dar de incentivos? Ora, por que não tem como
financiar, então, o transporte público para as pessoas?
As pessoas começam a pensar dessa forma. Elas
foram para rua, pacificamente, dizer: olha, é preciso
explicar esse paraíso de incentivo fiscal aqui, por que
tantos têm muito e poucos não têm nada. É preciso
explicar onde é que estão os R$25 milhões do Posto
fiscal de Mimoso do Sul, onde não tem um grão de
areia. É difícil explicar. A não ser que a Lei de Responsabilidade Fiscal não valha para o Estado do Espírito Santo, só valha para o Brasil. Se valer para lá,
não há como explicar o inexplicável. Você, com óculos
3D, não acha o que eles estão dizendo que havia lá. E
R$25 milhões dão para construir 600 casas populares,
Senador Paim.
Essa soma desses incentivos fiscais há de vir à
tona ainda. Então, o povo está indo para a rua e dizendo assim: cadê? Nós estamos precisando dessas
600 casas. São 600 famílias na rua, debaixo da ponte, morando em palafitas, em áreas de risco. Mas foi
construído um posto fiscal que não existe – que não
existe! E aí vai um dos ex-secretários e engenheiros
dizer: não, porque a economia que nós fizemos ao suspender essa história de posto fiscal – suspender, não
vamos fazer –, economizamos trinta e tantos milhões.
Nós não queremos saber da decisão que foi tomada
para não fazer e perder mais trinta. Nós queremos
saber é dos R$25 milhões que disseram que lá foram
colocados e não existe nada.
As pessoas foram para a rua. Eu estava vendo
ao vivo na Internet um monte de cartazes pedindo ex-
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plicações sobre Presidente Kennedy, sobre a Ferrous,
sobre um monte de coisas. Se pode financiar com tanto
incentivo, aí o sujeito pergunta: por que é que tem que
dar ao empresário mais do que eu preciso? Eu posso
até pagar a passagem com R$0,05 a mais, ou quem
sabe R$0,10, na pior das hipóteses, mas, se pode
fazer tanta renúncia fiscal, há possibilidade, sim, de
financiar o transporte público. Ou não?
Então, o que dizia aqui o Capiberibe, no começo
da sessão, e V. Exª vai voltar a falar é: chamar à reflexão. Acabou essa história. Aí o sujeito diz: ah, mas
foram todos para a porta do governador, ele não tem
culpa disso. Mas, o sujeito, quando discursa e quer
ganhar uma eleição... Por exemplo, lá ele disse que a
segurança pública ia ser um problema pessoal dele,
que haveria um gabinete dentro do gabinete dele. É
o segundo Estado mais violento, e o triste é que isso
já vem há mais de dez anos. O governador põe isso
sempre na conta dele e nunca vem a público dizer
que a crise da saúde do Espírito Santo e a crise da
segurança pública ele recebeu como herança. Mas ele
também não está errado não, porque ele não mentiu
para ninguém. Quando ele foi para a campanha, disse
que o governo dele era um governo de continuidade,
e, realmente, é essa continuidade que aí está.
Por isso, Senador Paim, cada Estado tem uma
história para contar. Eu vi o Senador de São Paulo aqui
falando do valor da manifestação e do porquê da manifestação, por que eles acham que os paulistas foram.
Eu ouvi aqui os de Santa Catarina falando. V. Exª faz
uma reflexão sobre o Rio Grande do Sul e por que acha
que eles foram. Os seus tinham uma coisa em comum
com os meus: solidariedade mútua no transporte, e
levando as outras causas que doem neles para a rua,
querendo segurança e tal. No País inteiro, há cartazes
onde está escrito: redução da maioridade penal já!
Eu encerro com esse tema.
Precisamos acabar com essa hipocrisia que vai
tomando conta do País. Alerto esta Casa que a sociedade não quer ser enganada, que estão tentando contar uma meia mentira como se fosse verdade.
Veja nas ruas, não há ninguém mais besta. Veja o que
aconteceu em Brasília, vieram todos para cá. Há outra
marcada para amanhã. E sabe por quê? Porque não há
ninguém tolo. Você não vai dizer que com 18 – vocês
entenderam, o Senado entendeu – era homem. Agora,
nós entendemos que 16 é que é criança. Vamos baixar
para 16 e alguém vai engolir isso. Não vai.
O que me deixa mais feliz é que autoridades, religiosos, não religiosos, gente das altas cortes, estão me
procurando, dizendo; “olha, achamos que a proposta
melhor é esta que você está falando.” O País precisa
tomar conhecimento disso. Qual é a minha proposta?
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Vou explicar de novo para o Brasil. Há um elenco de
crimes que não é hediondo. Roubou um toca-fitas,
roubou um pneu de carro, quebrou uma vidraça, roubou um tênis – e não estou falando de filho de pobre,
estou falando de filho de rico, que rouba em shopping
center –, isso não é crime hediondo. Uma fatalidade
ocasional, como uma criança que pegou o revólver
do pai, atirou e pegou num vizinho, esse é um caso
atípico, deve se tratado por um juiz. Essa criança não
cometeu um crime hediondo. O pai vai ter de explicar
por que aquela arma estava ali, se ele tinha porte de
arma ou não.
Agora, crime com natureza hedionda... Os caras
estão estuprando, Senador. Isso é crime hediondo. Estupro seguido de morte, sequestro seguido de morte,
sequestro relâmpago, queimando as pessoas na rua.
Olha a morte dos dentistas em São Paulo. Agora, a
moda é andar com um litro de álcool na mão ameaçando a vítima, que entrega tudo por medo de ser
queimada. Crime hediondo! Perca-se a menoridade e
seja colocado na maior idade, para pagar as penas da
lei. Aí vêm os inteligentes, que viajam na maionese,
para dizer: “ah, mas vai pegar uma criança dessas e
colocar no presídio? Ela vai sair de lá pior.” Não. Não
estou falando que ela vai para o presídio. Vou repetir o
que estou falando todo dia: não tem de botar a criança
no presídio, pois o cara do presídio é que tem medo
dessa criança. “Ah, mas as cadeias estão cheias!”
Qual é o pior dos mundos, Senador Paim? É ter
um sujeito desses matando, estuprando, sequestrando,
tocando o terror na sociedade, solto na rua, ou embolado na cadeia? Embolado na cadeia. Paciência. Ele
pediu para não ter o convívio.
Terceiro lugar: qual é o melhor dos mundos? É a
minha proposta. A minha proposta é que, ao perder a
menoridade, o Estado está obrigado e terá que construir
centros de ressocialização para formação de atletas
em esporte de alto rendimento. O sujeito vai entrar e
vai sair atleta. Não será cubículo, lá não haverá solitária. Lá, conforme a aptidão de cada um, conforme o
porte físico, a estatura, conforme a vocação, eles serão escolhidos para esporte de alto rendimento. Além
do esporte de alto rendimento, que suga as energias
e tem uma filosofia para a vida do indivíduo, também
eles terão estudo obrigatório e, nos finais de semana,
grupos de terapia de grupo para tratar feridas emocionais. Por quê? A família vai estar lá? Claro. Aquele
cuja família não tem envolvimento com o crime, o juiz
vai determinar um tutor, alguém de formação religiosa
para adotar essa família, junto com a assistente social,
que entra na sexta-feira e fica com ele até domingo
à tarde. Se a família tiver envolvimento com o crime,
o juiz, então, vai determinar um tutor para esse me-
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nino, que vai assumi-lo até o cumprimento da pena,
juntamente com a assistente social, que pode entrar
na sexta e ficar com ele até domingo, para ver esse
atleta florescer lá dentro, crescer nos estudos e sair
de lá como um cidadão de bem, um atleta pronto para
ser reintegrado à sociedade e dar alegria à sociedade.
Tem saída, tem jeito, Senador Paim. São 35 anos
tirando drogados da rua, eu sei o que estou falando.
Aliás, eles devem estar me assistindo lá, agora, porque
eles assistem à TV Senado. E todas essas propostas
são discutidas com eles. Eu não sou de gabinete, eu
presidi a maior CPI deste País, que foi a CPI do Narcotráfico. Eu tenho 34 anos da minha vida abraçando esses meninos, arrancando-os da rua, da cadeia,
devolvendo-os à sociedade, e eles me chamando de
“meu pai”. V. Exª sabe porque V. Exª já esteve lá, V. Exª
já dormiu lá, V. Exª conviveu com eles, V. Exª é a maior
testemunha do que estou falando. Nós temos lá centros de treinamento de MMA, de lutas, artes marciais.
Há um atleta da minha instituição no UFC americano.
Ou eu não sei do que estou falando? Sei do que estou falando, sim.
Por isso, Senador Paim, é necessário que eu fale
desse assunto todo dia. E vou cruzar o País, Senador
Paim. Estou com uma agenda agora, estou cruzando o
País, para usar todos os meios de comunicação, para
fazer com que o País venha comigo nessa proposta.
Brasil, não aceite essa balela de história de descer
para 16 anos. Eles falam: “não, o problema é o maior,
que usa o menor de 17 anos”, como se um menor
de 17 anos fosse um menino, não fosse um homem.
Tudo bem, então reduz para 16, que vão dizer: não, é
porque o maior de 17 usa o menor de 16. Reduz para
14 e vão dizer que o menor de 17 que usa o menor
de 14. Quando nós tirarmos qualquer faixa etária para
crime com natureza hedionda, não teremos nem essa
conversa fiada.
Quero encerrar, dizendo o seguinte: tentaram uma
entrevista comigo, ontem, para falar sobre um projeto
que foi votado na CDH da Câmara sobre a chamada
cura gay. O nome do projeto não é esse. A mídia cria
um título exatamente para dizer que é uma coisa de
evangélico contra homossexual. É uma situação tão
discriminatória que, ontem, uma jornalista, que quero
guardar o nome para mim, me procurou para fazer uma
entrevista sobre o processo eleitoral de 2014 dizendo o
seguinte: “vocês evangélicos vão fazer o quê?” Eu falei:
você não acha discriminador o seu tom? Por que só
com a gente é assim? Eu sou de confissão evangélica,
sou um Senador do Brasil. E V. Exª estava passando
e falei: você, quando vai entrevistar o Paim, por que
não pergunta: vocês católicos, Paim, vão fazer o que
em 2014? Você, quando vai entrevistar o Serra, fala:
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Serra, vocês católicos o que vão... Aécio, você que é
católico, como será sua campanha? Fulano, você que
é espírita, você que é de uma religião afro, de uma confissão religiosa afro, como vai ser o posicionamento de
vocês? Ninguém fala isso. Por que conosco é assim?
Como se nós fôssemos os criminosos da sociedade,
como se o terror da sociedade fosse tocado por nós,
como se a desgraça das drogas, da violência, estivesse na nossa conta.
Ai deste País se não houvesse igrejas! Não vim
aqui para isso não, mas preciso falar deste assunto e
com seriedade. Essa história lá não tem nada de cura
gay. É uma proposta tão somente de dizer o seguinte: é
uma proposta de direitos humanos. Ou direitos humanos
só é aquilo que eles querem? Direitos humanos é só
o que eles pensam? Se você é a favor do casamento
homossexual, é a favor dos direitos humanos; se você
é contra, você não é a favor dos direitos humanos. Isso
é uma brincadeira de mau gosto. Aí o cara diz: o projeto
é para que o Estado ampare qualquer um.
O sujeito tem um drama emocional dele, uma
crise emocional e, por coisas da vida, do caminho,
ele tomou o caminho que quis. Aí ele resolve procurar
um psicólogo para tratar do drama emocional dele e
ajudá-lo na sua luta interior. Ora, o Estado tem obrigação de ampará-lo
Eu também conheço, Senador Paim, e falo com
propriedade, eu sou Presidente do meu Partido, no
Estado do Espírito Santo, eu sou Presidente do PR.
Sabe quem é meu vice-presidente? É um travesti. Meu
vice-presidente é um travesti chamado Moa, Presidente
da Câmara de Vereadores de Nova Venécia, o político
mais importante da cidade. Decente, honrado e digno.
E nós do Partido nos orgulhamos do Moa. É meu vice-presidente, faz a campanha abraçado comigo. Qual é
o problema? Nenhum problema.
Agora, conheço gente que foi homossexual e
voltou; com a sua luta emocional, procurou ajuda. Eu
tenho homossexuais se recuperando na minha instituição, que procuram os pastores para conversar na
sua luta, no seu drama emocional.
A única coisa que o projeto diz – eu não conheço,
não sei o teor – é que se alguém procurar o Estado, o
Estado deve amparar. Isso é direitos humanos ou não
é? É direitos humanos ou direitos humanos só tem uma
via? Direitos humanos só têm uma via? E aí hoje eu vi
na Globo News – infelizmente quem é contra eles não
chamam – o presidente do Conselho de Psicologia. Eu
nunca ouvi tanta bobagem em toda a minha vida, tanta idiotice, tanto despreparo de um sujeito, presidente
de um Conselho de Psicologia. Quem quiser entrar no
You Tube pode ver: até o português do cara é errado.
Deu cada pedrada lá que eu fiquei pensando, meu
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Deus do céu, cada pedrada, cada bola na trave que
eu fiquei impressionado! Fiquei impressionado! Quer
dizer que o psicólogo, o sujeito está vivendo um drama, porque ele é psicólogo, mas se o drama do cara
envolver homossexualismo ele não pode atender e se
ele for cristão, então, ele vai para a comissão de ética.
Ora, me engana que eu gosto! Eu estou acostumado a falar aqui que eu já vi de tudo na vida, só
falta eu ver chover para cima, mas de tudo que eu já
vi; agora ainda vem uma dessa.
Não conheço projeto de cura gay. Não conheço. Esse é um título fictício, debochado, que a mídia
inventou.
Ora, se Deus deu o livre arbítrio ao homem, se o
sujeito decidiu e quer ser um homossexual, problema
é dele. Quem sou eu para impedir, se Deus deu livre
arbítrio a ele? A única coisa que eu tenho que fazer é
respeitá-lo na decisão de vida dele. Eles vivem num
País em que podem estudar, trabalhar, pagar impostos,
ser profissionais. Eu tenho de respeitá-los. Eu devo a
ele – isso que eu tenho discutido com V. Exª – o que eu
devo a ele? Devo solidariedade, respeito e tolerância.
Eu preciso tolerá-lo. Quem sou eu para não tolerá-lo?
Quem sou eu? E ele também precisa me tolerar, respeitar a minha posição. O crime é enfrentar, destruir,
é tentar humilhar a pessoa, agredir.
Ora, isso é crime contra qualquer pessoa, seja
de cor negra ou de cor branca, seja você um oriental,
um americano ou um brasileiro. Por que tem que discriminar nordestino? Por quê? Antigamente todo mundo
era chamado de Paraíba em São Paulo – nego ainda
faz isso. Ele não quer nem saber de que Estado do
Nordeste você é; você é Paraíba, você é Paraíba. Ora,
isso é tolerância? Não. Não dizem por aí que pastor é
ladrão? As pessoas tentam botar o homossexualismo na
conta dos padres. Isso é um desrespeito muito grande.
Agora, eu estava olhando uns cartazes que eu
tenho lá, plastificados, da marcha gay do ano retrasado, em que eles levaram símbolos da Igreja Católica
para a avenida em posições sensuais.
Então não existe nada disso. Nós precisamos ter
tolerância e respeito às pessoas. E não vejo nenhum
desrespeito nesse texto.
Aí diz: Não, agora nós trouxemos aqui para o
estúdio um especialista, e não sei mais o quê. Eles
falam sozinhos. Ninguém que fala o contrário é chamado para isso.
Então eu quero dizer que falei ontem aqui para
a TV Senado, falei a respeito desse assunto. Não conheço em profundidade, mas acho que esse título é
um deboche. Não tem que usar esse título, não tem
que debochar de ninguém – está certo? – nessa história de você tratar essa questão com discriminação.
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Encerro a minha fala dizendo que eu repudio veementemente. A comissão de Direitos Humanos pode
discutir qualquer assunto, seja você contra ou a favor.
Ela é plural. Já fui Presidente dela aqui e V. Exª já foi.
E ninguém foi discriminado em nenhum momento e
nenhum assunto foi tirado de pauta. E a Senadora Ana
Rita, tudo que põe em pauta, discute. Nós discutimos
juntos, de uma maneira muito respeitosa. E assim será.
Então a mídia põe fogo aqui, dá luminosidade
para alguns, eles se acham donos da verdade, como
eu ontem fiquei na frente da televisão. Não vou dizer
que eu perdi meu tempo, porque eu ouvi exatamente
aquilo que eu não esperava ouvir de um presidente de
Conselho de Psicologia no Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Magno Malta, eu convido V. Exª para
assumir aqui a presidência, para que eu possa fazer
a minha fala, mas quero dizer que há entre nós um
grande entendimento, e é isso mesmo: a Comissão
de Direitos Humanos tem de discutir tudo; é Direitos
Humanos, é direito de todos. E não somente de um
ou outro setor.
Passo a presidência a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta,
Suplente de Secretário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Magno Malta, eu começo a minha fala de forma muito
tranquila e cumprimentando, sim, a seleção brasileira.
Parece que agora virou crime dizer que eu torci pela
seleção brasileira, aqui trabalhando.
Eu começo a minha fala cumprimentando, sim,
o Felipão. Começo a minha fala na figura do Neymar,
que deu hoje um espetáculo, cumprimentando (...)
O SR PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – O gaúcho Felipão.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O gaúcho
Felipão. Cumprimentando toda a seleção brasileira.
Agora me parece que virou crime gostar de futebol!
Olha, eu venho à tribuna sempre aqui e falo o que
eu penso. E claro que eu tenho o maior carinho pelos
movimentos sociais, por essa juventude querida aí; tive
orgulho de aqui ser o relator do Estatuto da Juventude.
Logo que começaram os movimentos das redes
sociais, dei todo apoio e continuo dando. Isso é bom.
Eu reclamei tanto que nós nos sentíamos isolados por
não termos o apoio do movimento social, agora eles
estão apoiando. Que bom isso! Mas isso não quer dizer
que jovem não gosta de cantar; que jovem não gosta
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de rezar; que jovem não gosta, por exemplo, de bailar ou de namorar; e gosta também, sim, de protestar,
legitimamente.
Então, como alguns pregam, não dá para encarar como se fosse o apocalipse o fato de as pessoas
resolverem protestar. Devem protestar, sim. Isso não
quer dizer que não tenham o seu espaço de lazer,
exigindo a melhoria das condições de vida para todo
o povo brasileiro.
Houve manifestação, aqui, semana passada, e
eu fiquei aqui dentro do Congresso. Fui lá fora, ouvi
aquela moçada. E buscamos espaço para o diálogo.
Os líderes que estavam ali, com quem conversamos –
não identificava esse ou aquele líder –, disseram com
a maior tranquilidade: “Paim, aqui não há espaço, no
momento, para nenhuma comissão. Ninguém aqui tem
autoridade para falar em nome dessas mais de 20 mil
pessoas que estão aqui na frente. É um protesto, e
vocês sabem a pauta.”
E claro que sabemos. Quem não sabe a pauta?
A pauta é o combate à corrupção; a pauta é dizer que
o protesto que a população faz é devido ao superfaturamento de muitos estádios; o protesto que a população faz é para haver mais investimento na saúde, na
educação, na segurança.
A juventude. Falam que nós estamos num momento bom até de emprego. Claro, comparando com
a Europa, o desemprego no Brasil está em torno de
5,2%; lá, 26%. Mas o desemprego pega principalmente
a juventude, isso é fato, é real.
Alguém tem dúvida sobre as condições do transporte coletivo? É só ver qualquer filmagem dos metrôs,
dos ônibus; as pessoas praticamente empilhadas. É
esse o protesto. E poderíamos lembrar aqui duas ou
três medidas provisórias que foram na linha de favorecer as empresas de transporte coletivo. E qual foi o
resultado? Aumentou-se o preço da passagem. Eu tenho, aqui, estudo que mostra que daria para baixar até
7,5%, só com subsídio dado pelo Governo Federal, e
ainda há outro que pode ser dado no Município ou no
Estado. Claro que tem uma razão de ser!
É só nós olharmos agora, por exemplo, como
eu dizia outro dia e repito aqui: nós diminuímos os tributos, os impostos que incidem sobre os produtos da
cesta básica. E qual foi o resultado? O preço da cesta
básica aumentou.
Então, alguém está faturando, e a população,
corretamente, disse: “Basta. Assim não dá. Queremos
dialogar, queremos conversar e por isso estamos protestando”.
Então, estou muito tranquilo e vejo com alegria
também, além do protesto, que em inúmeras capitais e
grandes centros, grandes cidades já baixaram o preço
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da passagem. Isso é bom! É isso mesmo. Mostra que
havia, como a gente diz, espaço para essa redução
do valor final da passagem.
E digo mais: esse movimento, eu diria, não é
contra esse ou aquele. É a favor das causas. Eu me
lembro de um Senador que dizia sempre: “Paim, eu
admiro aqueles que defendem causas e não coisas”.
Eles não estão atacando pessoalmente esse ou aquele
político, esse ou aquele empresário, esse ou aquele
intelectual, esse ou aquele homem público. Eles estão
defendendo causas, e causas nós também defendemos aqui da tribuna com muita alegria.
É claro que por trás disso também está – como
dizer que não está – essa história do fator previdenciário. Acha que a população não está com ele aqui?
Você acha que os pais, os avós, em casa, não falam
para os filhos? Como um jovem me disse, Senador
Magno Malta: “Eu aqui estou representando meu pai,
meu avô, porque a aposentadoria está desse tamanho. Por isso, eu estou aqui protestando”. Está correto.
Quanto à PEC nº 37, eu vim à tribuna por diversas vezes e disse: eu votarei contra a PEC nº 37. Não
quero saber quem a apresentou, quero saber que eu
votarei contra. Eu já disse isso inúmeras vezes, e é isso
também que a juventude tem falado nas ruas.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES. Intervenção fora do microfone.) – A Emenda nº 29.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A Emenda
nº 29, da saúde. Quantos projetos a população espera
sejam encaminhados, aprovados. Sai de pauta, vai para
cá, vai para lá, e não acontece, por pressão de alguém.
Enfim, há um questionamento duro da sociedade,
que cansou de esperar e, por isso a sociedade, sim,
com essa mobilização, há de pautar o Congresso. E
que bom! Há de pautar o Executivo. E que bom! Há de
pautar também o Judiciário. E que bom!
Quantos processos há no Judiciário com apelo
popular forte, e estão lá por 5, 10, 15 anos, como aqui
está, por exemplo, a PEC do Trabalho Escravo. Há
aqui uma PEC que diz que tem de ser desapropriada
a propriedade onde ocorrer o trabalho escravo. E não
se consegue aprová-la.
Você acha que a população quer que o seu povo
fique sob o regime de escravidão? Claro que não!
Então, não venham com essa de que não há
pauta. Há pauta, sim. A pauta todos nós conhecemos.
Temos é que operar. Quando eu digo operar é no sentido de ter de votar, ter de atender a essa demanda
da população demonstrada nas ruas. Claro, sem violência, porque a violência depõe contra o movimento.
Não é bom!
Eu fui sindicalista muito tempo, vim lá do tempo
de enfrentamento com a ditadura, passei por todas as
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lutas deste País nos últimos 50 anos e sei claramente
que quando se parte para a violência, para o espancamento, para destruir o patrimônio, seja público ou
particular, não há o apoio da população. Esse movimento está sendo vitorioso, porque 99% se mostram
contra a violência.
Eu tinha que fazer mais este depoimento, Senador Magno Malta. V. Exª tem visto que eu tenho feito
essa minha fala já nos últimos 20 ou 20 dias.
Senador Randolfe, lembro-me de que numa noite aqui começamos – acho que em um horário como
esse, 20 horas, 21 horas – a dialogar sobre esse tema.
Mas eu quero, ainda, Senador, permita-me (...)
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Senador Paim, permita-me, antes de entrar em
outro tema.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com certeza, Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Achei muito bonito também, no meio da manifestação, que se ouvia gritos de “violência, não”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Violência, não.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – E “Não à provocação”.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E não à
provocação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – E cartazes dizendo: “Os vândalos não nos
representam”.
E hoje eu não sei se o Senador Randolfe viu
também, um grupo de jovens foi para frente da Assembleia Legislativa, que foi depredada ontem, sentou
com bandeiras e cartazes dizendo: “Os vândalos não
nos representam”.
Então, realmente, temos de reprovar o vandalismo,
mas essa movimentação silenciosa que dá nome (...)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ela é bonita! Ela é bonita!
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – (...) aos bois, dá nome a todos esses temas
da sociedade, sem dúvida alguma, é como V. Exª colocou, é digno de aplauso e de muito respeito, e de
muito respeito.
É justo você ter um estádio como esse em um
Estado que não tem futebol para isso? Com todo respeito que tenho a Brasília, mas se juntar a torcida dos
quatros times daqui não ocupa 5% daquilo lá. Você viu
o cartaz na rua, uma menina com um cartaz na mão
dizendo: “Quando o seu filho adoecer, leve ele a um
estádio”. Porque tem um hospital precário precisando
do lado. E o que é orçado em R$700 milhões depois
vira R$2 bilhões. Esse é o protesto.

JUNHO DE 2013

Quinta-feira 20

38447

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Essa é a
questão! E esse protesto é legitimo. .
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Eu também gosto de futebol, amo o futebol. A
simplicidade do Neymar, a dureza do Felipão. O Felipão, não adianta você insistir com ele, porque ele é
pirracento, é teimoso, tem todo o estilo dele, e vê o
povo cantando o Hino Nacional, o povo aplaudindo;
o povo gosta de futebol, é o País do futebol, aliás, o
País também das artes marciais, mas o povo também
descobriu que tem essa possibilidade hoje, pelo próprio avanço da Internet, de protestar silenciosamente
e falar daquilo que tem necessidade.
V. Exª está de parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Senador
Magno Malta, permita-me ainda dizer que, no dia 31 de
maio, foi editada uma medida provisória que isenta de
PIS/Cofins o serviço de transporte coletivo rodoviário,
metroviário e ferroviário. A MP reduz a zero as alíquotas.
Como é que tem de aumentar o preço da passagem?
Depois foi editada outra medida provisória, a 612,
de 2013, que desonera a folha de pagamento do transporte coletivo, reduzindo a alíquota de 20% para 2%.
É aquilo que eu dizia no início. Só vou deixar registrado aqui esse documento.
Por fim, Senador, quero ainda dizer que ontem,
aqui, tivemos um debate duro sobre o Fundo de Participação dos Estados, legítimo, cada Senador defendendo, no seu ponto de vista, a realidade de cada Estado.
Como eu fiz aqui a defesa do meu Estado, consciente da realidade e na busca de uma ampla negociação que olhasse para todos os Estados, pediram-me
que eu deixasse nos Anais da Casa o meu pronunciamento. Aqui o deixo na perspectiva da defesa que
fiz ontem.
Senador Rodolfo Rodrigues, inclusive comungamos, naquele momento, do encaminhamento feito.
Espero que a Câmara dos Deputados – a matéria vai
para lá – chegue a uma linha de entendimento, que
não se termine, mais uma vez, no Supremo, trazendo
prejuízo para todos os Estados. Isso não é bom.
Por fim, Sr. Presidente, quero lembrar que hoje,
19 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. Essa data foi estabelecida
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 22 de
dezembro de 2008. Isso se deu em reconhecimento
da doença como um problema de saúde pública, uma
das principais doenças genéticas do mundo. A instituição desse dia em cada ano tem a proposta de divulgar
questões e informações fundamentais sobre causa,
sintomas e tratamentos, assim como lançar campanhas de educação, sensibilização sobre a doença em
nível nacional e internacional.
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A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e apresenta, já nos primeiros anos de vida, manifestações clínicas graves.
Estima-se que no Brasil nascem 3.500 crianças por
ano vítimas dessa doença, o que ratifica o sério problema da saúde pública no Brasil..
Daí a importância do seu diagnóstico precoce,
mediante o teste do pezinho, realizado no quinto dia
de vida do recém-nascido. O tratamento adequado e
o acompanhamento especializado são fundamentais.
Por isso todos nós defendemos – e V. Exª lembrava
aqui a Emenda nº 29 – cada vez mais investimento na
saúde. É isso que o povo quer.
A doença falciforme tem sintomatologia muito variada, com alta mortalidade e morbidade diretamente
relacionada com a própria doença!
Lembramos que a principal característica dessa
condição é a herança do gene de hemoglobina, que
faz com que, em determinadas circunstâncias, as
hemácias, que normalmente são em forma de disco,
adquiram formato de foice, tornando-se rígidas, obstruindo os vasos sanguíneos e dificultando a circulação
do sangue, podendo causar enormes complicações à
saúde dessa criança: problemas cardíacos, rins, fígado, ulceras na região do tornozelo, olhos amarelos,
enfim pele pálida.
Conforme veiculado em todo o País e em nível
internacional, os pacientes com quadros graves de
anemia falciforme aguardam a publicação de uma
portaria aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, que
autorize a realização de transplante de células-tronco
para combater a doença.
Hoje, a técnica, mais conhecida como transplante
de medula é a única capaz de curar a doença, mas só
é permitida no Brasil mediante protocolos de pesquisa.
Essa questão foi discutida no mês passado no
Simpósio Paris, que tratava sobre essa questão. No
evento a médica brasileira Belinda Simões, da Unidade
de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão
Preto, afirmou que, desde 2000, 21 brasileiros foram
transplantados. Entre eles, 18 foram curados.
O Coordenador da Associação Brasiliense de
Pessoas com Doença Falciforme, EIvis Silva Magalhães, de 46 anos, é o paciente mais velho a ter recebido transplante de medula por anemia falciforme de
que há registro.
Há poucos dias, Sr. Presidente, EIvis esteve no
meu Gabinete e agradeceu o nosso apoio porque realizamos audiência pública na CDH, para esclarecer
a população sobre a gravidade da anemia falciforme.
Ele veio também dizer que após a audiência houve
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desdobramentos positivos e muitos ganhos para essa
parcela que tanto sofre com essa doença.
Fico feliz com isso e agradeço ao Elvis pelo seu
gesto. Sabe ele que eu sou solidário com todos aqueles que sofrem com a doença e espero que possamos
avançar rapidamente na solução que vai salvar vidas.
Por isso, é preciso, sim, mais investimento na saúde,
na educação e no combate a todo tipo de violência.
Sr. Presidente, eu peço a V. Exª que as duas medidas provisórias, a 617, de 2013, e a 612, de 2013,
que vão na linha de garantir que as passagens possam
diminuir de preço, e sabemos que não são só elas,
fiquem aqui os meus comentários, como os dois pronunciamentos registrados nos Anais da Casa.
Meus cumprimentos a todos. Encerro este nosso
pronunciamento. E que bom, Sr. Presidente, que hoje
o Senado trabalhou normalmente. Não houve aquela
história de interromper os trabalhos do Senado porque
havia jogo. O jogo aconteceu, que bom que aconteceu
e que bom que o Brasil ganhou. Isso não interrompeu
em nada o trabalho do Senado. Tivemos, inclusive,
votação nominal na Casa, no dia de hoje.
Obrigado, Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o Dia Mundial de Conscientização
da doença falciforme.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 19
de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre
a Doença Falciforme. Essa data foi estabelecida pela
Assembléia Geral das Nações Unidas em 22 de dezembro de 2008.
Isso se deu em reconhecimento da doença como
um problema de saúde pública e “uma das principais
doenças genéticas do mundo”.
A instituição desse dia em cada ano, tem a proposta de divulgar questões e informações importantes
sobre causas, sintomas e tratamentos, assim como
lançar campanhas de educação e sensibilização sobre
a doença em níveis nacional e internacional.
A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil e apresenta, já nos primeiros anos de vida, manifestações clínicas importantes.
Estima-se que nasçam 3.500 crianças por ano
vítimas da doença no país, o que ratifica o sério problema de saúde pública.
Daí a importância de seu diagnóstico precoce
(mediante o teste do pezinho, realizado no quinto dia
de vida do recém-nascido), do tratamento adequado
e do acompanhamento especializado.
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A doença falciforme tem sintomatologia muito variada, com alta mortalidade e morbidade diretamente
relacionada com a própria doença.
A principal característica dessa condição é a herança do gene da hemoglobina S, que faz com que,
em determinadas circunstâncias, as hemácias – que
normalmente são em forma de disco – adquiram formato de foice, tornem-se rígidas, obstruindo os vasos
sanguíneos, dificultando a circulação do sangue, podendo causar diversas complicações: AVCS, problemas
cardíacos, rins, fígado, úlceras na região do tornozelo,
olhos amarelos “icterícia”, pele pálida...
Conforme veiculado na imprensa, os pacientes
com quadros graves de anemia falciforme aguardam
a publicação de uma portaria pelo Ministério da Saúde
que autorize a realização de transplante de células-tronco para a doença.
Hoje, a técnica, mais conhecida como transplante
de medula, é a única capaz de curar a doença, mas só
é permitida no Brasil mediante protocolos de pesquisa.
Essa questão foi discutida no mês passado no
Simpósio USP-Paris-Diderot que tratava sobre Hematologia e Imunologia.
No evento a médica brasileira Belinda Simões, da
Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, afirmou que, desde 2000, 21 brasileiros
foram transplantados. Entre eles, 18 foram curados e
recebem acompanhamento especial.
O Coordenador da Associação Brasiliense de
Pessoas com Doença Falciforme (ABRADFAL), Elvis
Silva Magalhães, de 46 anos, é o paciente mais velho
a ter recebido transplante de medula por anemia falciforme de que há registro.
Há poucos dias, senhor presidente, Elvis esteve
em meu Gabinete para agradecer nosso apoio na audiência pública que a CDH realizou no ano passado
para debater a questão da anemia falciforme.
Ele veio para dizer, também, que após a audiência houve desdobramentos positivos e muitos ganhos
para essa parcela da população.
Eu fico muito feliz com isso e agradeço seu gesto.
Eu me solidarizo com todos aqueles que sofrem com a
doença e espero que possamos avançar rapidamente
nas soluções que lhes tragam melhor qualidade de vida.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre o Fundo de Participação
dos Estados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada, por 234 votos a favor e 105 contra, a Câmara
de Deputados rejeitou o Projeto de Lei Complementar

JUNHO DE 2013

Quinta-feira 20

38449

266/13, do Senado, que estabelecia novas regras para
a distribuição dos recursos do Fundo de Participação
d os Estados.
Ocorre que Para aprovar a proposta, seriam necessários 257 votos, mas foram apenas 218 favoráveis.
Atribuo essa situação porque não conseguimos
aprovar nesta Casa um texto mais isonômico, como
pretendia a emenda do nobre senador Randolfe Rodrigues.
O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo,
possui hoje um índice de 2,35% e recebeu em 2012 o
montante de R$ 1,617 bilhões.
Caso o texto aprovado no Senado Federal tivesse
sido acatado pelos deputados o estado gaúcho ficaria
com índice de 1,81% na repartição, o que equivaleria a
R$ 1,246 bilhões, uma perda de quase R$ 500 milhões.
A situação do nosso estado ficaria entre as piores da Federação, pois seria um dos estados que mais
perderia receitas.
Volto a defender a inclusão do artigo 2º que trata
da inaplicabilidade da formula do FPE para os demais
repasses, impedindo que o RS perca ainda mais recursos.
Caso sejam aplicadas as novas regras do Fundo
para os royalties, vamos potencializar nossas perdas,
provocando uma tremenda injustiça.
Quando o projeto foi deliberado por este plenário
defendemos duas alterações:
A imposição de um limite populacional mínimo
favorecendo, assim, os estados com menor população,
permanecendo o Maximo em 7%.
Um índice redutor de 75% em relação a renda
domiciliar per capita, pois os estados que tiverem uma
renda maior que 75% da media de renda per capita
nacional sofrerão a incidência, no seu coeficiente, de
um redutor correspondente à razão entre o excesso e
o valor de referência.
Desta forma, como no RS a renda per capita é
acima da media nacional quanto maior o valor de referência (75%, 80%, 85%), menor o excesso e menor
o redutor aplicado ao índice, possibilitando uma situação mais confortável para os gaúchos.
Ao aplicarmos essas pequenas variações o Rio
Grande do Sul ficaria com 2,25%.
Na Câmara dos Deputados, três sugestões significativas foram propostas: mínimo populacional de
2%, um redutor de 80% da renda domiciliar per capita
nacional e a reintrodução do artigo 2º que trata da impossibilidade de utilizar o FPE para outros repasses.
A alteração foi articulada com as bancadas do
Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto DF) e Norte (exceto AM e PA).
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Os Estados da Federação que mais perdem com
esta sugestão são Bahia, Maranhão, Pernambuco, Ceará e Pará, justamente os que hoje concentram 37%
do FPE, mas ainda assim, continuam com os maiores
coeficientes.
Trazemos a sugestão alternativa apresentada pela
Câmara dos Deputados, que tenho certeza passará
nas duas Casas do Congresso Nacional.
Com esta proposta 16 estados ganham índices
maiores que os existentes hoje, o que torna mais isonômica a repartição.
Peço apoio dos senadores dos 16 Estados que
ganham com esta proposta, em relação as atuais regras.
São eles: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo,Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.
A sugestão foi apresentada pelo o Deputado Nilton Capixaba e, como já falamos, tendia a uma maior
isonomia, nessas regras o meu estado ficaria com R$
1,710 bilhões, um ganho em relação à situação atual
de R$ 100 milhões.
Por fim, quero reafirmar minha posição de que é
preciso que o novo substitutivo seja consenso, traga
um equilíbrio maior, caso contrário será novamente
rejeitado pelos deputados.
Não aprovar novas regras para o Fundo de Participação dos Estados é condenar a matéria a um processo de “judicialização” pelo Supremo Tribunal Federal.
A divergência na Câmara dos Deputados ocorreu
justamente porque técnicos da fazenda do Estado do
Rio Grande do Sul, preocupados com a discrepância
entre os estados, apontaram o montante das perdas
iniciais com as novas regras.
O que queremos e podemos é chegar num bom
acordo, neste caso, um bom acordo passa pela razoabilidade e por uma maior isonomia.
Acredito que se tivéssemos deliberado a favor dessas medidas pontuais defendidas pelos estados do sul,
sudeste e centro-oeste a questão já estaria resolvida.
Finalizo este pronunciamento citando Mahatma
Gandhi porque acredito que podemos chegar a um
consenso.
Dizia Gandhi: “Nas grandes batalhas da vida, o
primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer.”
Acredito na capacidade desta Casa em construir
um texto que atenda com maior equidade a todos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Agradeço a V. Exª.
V. Exª será atendido na forma da lei. E vai aos
Anais da Casa o material que V. Exª consigna e não
leu na tribuna.
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Concedo a palavra ao eminente Senador mais
jovem desta Casa, que se parece muito com Harry
Potter, aquele famoso de Hollywood, que é o Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, talvez seja lugar comum
nesta tribuna que tantos já falaram sobre os notórios
acontecimentos das manifestações populares no Brasil,
mas, nesta hora, não me vejo... Seria um pouco desencontrado que alguém não se pronunciasse sobre
o que está acontecendo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Com certeza.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Nesse momento, às 20h08, nós temos as recentes notícias do que tem acontecido no País, que é
muito além do resultado de Brasil 2 e México 0. Aliás,
Sr. Presidente, há muito tempo neste País, acho que
nunca na história deste País, literalmente, houve um
jogo da seleção em que a pauta central, por onde se
andava, não era o jogo, mas o que estava acontecendo pelo Brasil.
Às 20 horas da data de hoje, as mobilizações
pelo Brasil recebem a notícia de que o Prefeito de São
Paulo, junto com o Governador Geraldo Alckmin, ainda
há pouco anunciou o recuo no aumento da tarifa do
transporte coletivo naquela cidade. É, desta feita, o 13º
prefeito de capital que ou reduz a tarifa de transporte
urbano que tinha reajustado ou reduz a tarifa que já
estava estabelecida. Nesta hora também eu trago a
notícia de que, às várias cidades do País que no dia de
hoje seguiram o rol de manifestações que está acontecendo por todo o Brasil, incorporou-se a capital do
meu Estado, Macapá.
Segundo informações que tenho, a manifestação
em Macapá teve a participação de mais 15 mil pessoas e, como tantas outras ocorridas no País, foi dominada majoritariamente pela juventude, a juventude da
geração dos meus filhos, Presidente. Os meus filhos,
Gabriel, de 18 anos, e Taís, de 17, participaram das
manifestações de hoje.
Anteontem eu falava com Gabriel e dizia-lhe que
a geração dele demorou a reencontrar as ruas. São
vinte anos que separam a minha geração, quando
esteve nas ruas, nas manifestações de que participei,
da geração que promove as manifestações que hoje
ocorrem, as maiores da história nacional desde as
mobilizações dos caras-pintadas, de 1992, das quais
eu tenho a honra de ter participado no plenário deste
Senado, ao lado do Senador Lindbergh Farias.
Tenho notícias nesta noite das manifestações
ocorridas na capital do meu Estado: mais de 15 mil
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pessoas, repito, na manifestação cuidada e coordenada hegemonicamente pela juventude. Lamentavelmente, as informações mais recentes que tenho dão
conta, Senador Paim, de que a manifestação acabou
terminando com a atuação de um grupo – é bom que
se diga, Senador Magno e Senador Paim –, um grupo
isolado, contrário ao desejo da ampla maioria dos manifestantes, que também se excedeu e praticou atos
que nada têm a ver com os reclamos dessa juventude
que vai à rua, que não representa essa juventude que
está indo à rua e que não representa essas gerações
que estão tomando de novo as ruas não só de Macapá, mas de todas as capitais brasileiras.
Tenho notícia da conclusão da manifestação em
Macapá, que é lamentavelmente de confrontos. E este
é o primeiro aspecto a ser dito: tem de se estar preparado. É uma realidade, primeiro, que o movimento tem
de tomar consciência para neutralizar essas minorias
que nada representam a posição dos movimentos. E,
por outro lado, o Estado tem de estar preparado, as
polícias têm de estar preparadas para se relacionar
com essa nova realidade. Não é a reação com arma
em punho que resolve, não é a reação com pelotões do
Bope que resolverá também. As polícias têm de estar
preparadas concretamente para essa nova realidade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Senador Randolfe, e, muitas vezes, a inteligência
da política, porque, na maioria dos casos, são pessoas
infiltradas para desmoralizar o movimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perfeitamente. Então, as polícias têm de estar
preparadas para essa nova realidade.
Eu lembro, Senador Paim, que, na semana passada – V. Exª estava lembrando agora –, nós estávamos aqui, num fim de expediente como este. Eu subi à
tribuna e V. Exª estava na Presidência, na quarta-feira,
e nós estávamos um dia após as manifestações que
tinham ocorrido em São Paulo.
Nós – eu e V. Exª – destacamos exatamente a
contradição, porque o foco estava sendo somente o
seguinte: primeiro, os atos de vandalismo que tinham
sido praticados; segundo, o absurdo de tudo aquilo
só por vinte centavos. Nós – eu e V. Exª – navegamos
contra a maré do que estava sendo dito, inclusive por
alguns colegas aqui.
Primeiro, dissemos a velha frase: “Muito está se
falando da violência do Rio, mas pouco se fala da violência das margens que oprimem.” Ou seja, falava-se
da violência, mas não se falava da violência que eram
os empresários de transporte coletivo, sob os auspícios dos governos municipais, sob a autorização dos
governos municipais, terem reajustado as tarifas de
transporte coletivo por todo o País.
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Segundo, nós dizíamos: “Parece que está latente um movimento que não é só pelos 0,20 centavos.
É muito mais do que isso.” Ainda bem, Senador Paim,
que os dias que se seguiram... Não é sempre que a
história caminha... Não é sempre que fazemos a aposta
do lado da história e a história caminha ao seu lado.
Mas nós, eu e V. Exª, que temos uma tradição vinda
da luta social, compreendemos a máxima da poesia
de Chico Buarque: “A história é um trem alegre que
atropela indiferente todo aquele que a negue.”
Nós sentimos que, concretamente, havia uma
pressão social que estava em ebulição. Alguns podem
estar se perguntando: “Mas por quê? Por que no Brasil, que de fato avançou na redução da desigualdade?
Por que agora tudo isso está acontecendo? Por que
no Brasil?
Li várias das centenas de artigos que têm circulado para tentar entender o que está acontecendo no
País neste momento. Quem me parece que melhor
descreveu foi um articulista espanhol do El País, Juan
Arias. As perguntas que ele fez foram exatamente estas: por que o Brasil? Por que agora? Ele começa dizendo o seguinte:
Surgiu um movimento de protesto parecido
com os que estão ocorrendo em diversos países, nos últimos dez anos. O Brasil viveu
anestesiado pelo seu êxito compartilhado e
aplaudido mundialmente. O Brasil [pergunta
Juan Arias no artigo] está pior hoje do que
nos últimos dez anos? Não. Está melhor. Pelo
menos é mais rico, há menos pobres e cresce o número de milionários. É mais democrático, é menos desigual. Mas por que saíram
às ruas para protestar contra o aumento das
passagens do transporte público exatamente
os jovens que normalmente não usam esse
meio de transporte porque têm carro? Algo
impensável há dez anos.
Ele faz uma série de perguntas que mostram a
contradição diante das conquistas que o País teve, que
de fato teve, nesses últimos dez anos. Contentam-me
– pois com elas me identifico porque me representam
– as formas como ele responde. Ele responde, dizendo o seguinte:
Em primeiro lugar, poder-se-ia dizer que, paradoxalmente, a culpa é de quem deu aos pobres um mínimo de dignidade, uma renda não
miserável, a possibilidade de ter uma conta
bancária e também o acesso ao crédito para
adquirir o que sempre foi um sonho para eles,
como eletrodomésticos, motos e carros.
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Mais adiante, encontro as respostas. A resposta
diretamente colocada me parece, Senador Magno, Senador Paulo Paim, recai sobre o que as pessoas conquistaram dentro de casa, mas que não veem refletido
fora de casa. Ora, conquistaram dentro de casa, houve
a ascensão de uma nova camada social, embora isso
seja questionado por alguns economistas, por alguns
sociólogos. Enfim, há algumas condições que me parecem menos desiguais do que no passado, mas, fora
de casa, a realidade é outra.
Esse artigo do Juan Arias é ilustrado por uma
foto de uma das manifestações que sintetiza o porquê
das manifestações: “Queremos escolas e hospitais no
padrão FIFA”. Esse é um dos vários cartazes que têm
surgido nas diferentes manifestações. O problema é
o seguinte…
E eu quero concordar com V. Exª, Senador Paim.
Hoje o Senado fez um belo gesto: nós continuamos
trabalhando aqui. No horário do jogo do Brasil, eu estava em audiência com a Ministra Marta sobre temas
como, por exemplo, a democratização da gestão coletiva do direito autoral. Depois, estive aqui. O plenário do
Senado esteve funcionando. Houve, inclusive, votação
nominal. Fez um belo gesto. Mas nós precisamos dar
mais gestos.
A Câmara, por exemplo, parece-me que fez um
gesto não positivo: desmarcou, para a semana que
vem, a votação da PEC nº 37. Quase que nesta condição e circunstância: “Nós vamos perder o jogo; então,
já que vamos perder o jogo, vamos mudar a data do
jogo, para que possamos ter uma condição melhor”.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me
só, sem fazer aparte longo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Senador Paim, por favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só para
concordar com V. Exª. A Câmara tinha que fazer exatamente o contrário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Claro.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Bota em
votação a PEC nº 37, e cada um mostra a sua cara
para o País.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Exatamente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Nós três que
estamos aqui temos uma posição clara e definida: nós
votaríamos contra a PEC nº 37.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Exatamente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Essa transparência que pode ganhar o entendimento com as ruas.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Claro. E é analogia com o futebol. É a mesma
coisa de estar marcada uma partida de futebol, aí o time
que está em condição desfavorável resolve desmarcar
a partida. É um pouco assim: estaria marcado Brasil e
México hoje; o México saberia que está em condição
desvantajosa em relação à Seleção Brasileira; aí desmarca o jogo, que é no campo do Brasil, e marca para
o território dele na altitude. O que a Câmara fez foi isso
na prática. Está querendo remarcar um jogo para que
esteja em condições melhores e de preferência com a
altitude favorável, para poder ganhar. Isso é ganhar?
Isso é ganhar na marmelada.
Só que é o seguinte: não se pense... O velho trecho do Lincoln vale para isso: pode-se enganar parte
do povo parte do tempo; mas não se engana todo o
povo todo tempo. Desmarcou a votação? Vai querer
votar em outro momento?
Reitero, como disse o Senador Paulo Paim aqui:
se votar isso e se limitar o poder de investigação de
instituições, num Brasil que precisa de instituições combatendo a corrupção, vai dar um tiro no pé. Depois, não
perguntem por que o povo quer invadir o Congresso
Nacional. Depois, ficam perguntando: “Mas que absurdo! Querem invadir o Congresso Nacional”. Querem
limitar o poder de investigação de instituições, em um
País onde a corrupção parece que é ato sequente,
parece que a corrupção é regra, e não exceção. Aí se
perguntam depois o porquê das manifestações.
Eu entendo aqueles que não entendem o que está
acontecendo no Brasil. É porque, como diz a música,
a belíssima música de Renato Russo, eles não estão
entendendo nada do que eu digo, eles não estão entendendo nada do que a juventude brasileira, do que
o povo brasileiro hoje, concretamente, está dizendo,
porque sempre esteve distante.
Ora, por que estão na rua? Nós aqui, Senador
Magno Malta, a maioria parlamentar –, não é o caso
dos parlamentares que estão agora no plenário do Senado, de mim, de V. Exª, Senador Paulo Paim – votou...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Nós três, porque só há três mesmo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ... contra os 10% da receita bruta da União para a
saúde, e nós temos uma crise na saúde pública. “Ah,
por que isso está acontecendo?” Ora, está acontecendo porque nós votamos contra.
Queremos votar, querem votar a PEC nº 37, limitando o poder de investigação de instituições. Ora, por
que está acontecendo isso? Porque nós queremos favorecer a corrupção, reduzindo o poder de investigação.
Ora, por que está acontecendo isso? Editada
uma medida provisória, por parte da Presidente da
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República, reduzindo, desonerando, tributariamente,
empresas de transporte coletivo, tirando PIS e Cofins.
As empresas fazem o quê? Imediatamente, o que as
empresas fazem? Reajustam a tarifa, pedem dos prefeitos reajuste de tarifas.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permite-me, Senador?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Por favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Inclusive,
duas, porque a outra desonera da parte do trabalhador,
porque os 20% que iriam para a Previdência baixaram
para 1,5% sobre o faturamento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sim! Desoneração total.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Total. Duas
MPs para ajudá-los. Qual é a contrapartida? Aumenta
o preço. É como V. Exª disse. Quanto à questão da saúde, com muito orgulho, votamos “sim”, a favor dos 10%.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Estivemos juntos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Com certeza.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Aliás, V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Senador Randolfe, me permita.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senador Magno Malta, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Virou um debate. Para o Brasil saber, só estamos nós três mesmo aqui. É porque não se estão
mostrando as cadeiras vazias. É o seguinte: é para o
povo saber. Só estamos nós três mesmo aqui. Não tem
que contar mentira. Só estamos nós três.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Verdade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Isso é chamado “mão de gato”. O que essa manifestação veio revelar? Veio revelar a “mão de gato”.
A medida provisória desonerou; os caras aproveitaram
isso, a desoneração, que já é um lucro; aumentaram o
preço da passagem. Quer dizer, o troço saiu de 100%
para ir para 200, 300, 2.000... Entendeu? E essa manifestação nas ruas revelou essa mão de gato. Aí é
só choradeira de empresários, é só choradeira de
empresas: “Nós estamos quebrando; nós não podemos investir.”
Sabe que nós, muitos de nós aqui no Parlamento, fomos apanhados de surpresa, porque,quando se
vota uma medida provisória dessas – não é, Senador
Paim? –, e há a desoneração, você fica feliz porque
vai chegar à ponta. É aquela brincadeira que fizeram
aí sobre diminuir a conta de luz, mas foi aumentada a
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gasolina. Então, você sorri aqui, mas nem acaba chorando na ponta, porque não se entendeu o que foi feito.
E a manifestação, pedindo a redução das passagens,
revelou essa mão de gato.
Agora, qual é o papel do Governo? Chamar agora essas empresas favorecidas por essa medida provisória, para pô-las no lugar ou mandar uma medida
provisória desfazendo aquela, porque esse gesto é
absolutamente criminoso.
Peço desculpas por ter entrado em seu pronunciamento assim. Foi o espírito do Senador Mão Santa
que fazia esse negócio de presidir e entrar no debate
dos outros.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Não, mas V. Exª... Como V. Exª disse, estamos só
nós três aqui. Então, é importante que o Brasil saiba,
com a possibilidade de nossos debates, as nossas opiniões. Não há nenhuma restrição e nenhum Regimento
que nos restrinja com relação a isso. E o que ocorre...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Até porque nem marquei o tempo de V. Exª.
Então, V. Exª fique à vontade.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pronto... Então, já estou favorecido.
Então, além disso, o que é que nós temos assistido das decisões de anteontem para hoje em relação
à redução da tarifa? Alguns prefeitos dizem: “Vamos
reduzir a tarifa”. Outro prefeito vai lá e diz: “Vamos reduzir a tarifa, e eu vou desonerar as empresas do ISS.”
Mas, veja, eles já foram desonerados do PIS, já
foram desonerados da Cofins. O Senador Paim está
dizendo que já foram desonerados da Previdência, o
que vai ser um problema para a seguridade social. E o
prefeito ainda reduz a tarifa e diz: “Vamos desonerá-los
do ISS.” Eu não vi um prefeito dizendo o seguinte: “Quero uma auditoria dessa planilha para saber se é essa
mesmo a tarifa. Quero fazer auditoria nessa planilha!”
Ou seja: sempre acaba sobrando para o cidadão,
porque, quando se desonera tributariamente, diminui-se
a capacidade de arrecadação do Estado, do poder público, o que faltará para algum serviço público; ou seja,
ninguém diz: “Empresário, vamos reduzir os lucros? É
um momento de sacrifício e de esforço. Vamos reduzir
os lucros? Olha, cada um cede um pouco. Não coloque
a corda sempre para arrebentar do lado mais fraco.”
Veja, o Congresso Nacional desmarca a votação da PEC 37; alguns prefeitos reduzem a tarifa de
transporte coletivo, mas reduzem fazendo novas desonerações tributárias além daquelas que já estavam
acontecendo. Aqui, nós não votamos os 10% da receita
bruta da saúde. O Plano Nacional da Educação vem
da Câmara com 10% do Produto Interno Bruto para
ser investido na educação pública. Chega ao Senado,
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mudam, para não ser investido somente na educação
pública. E aí se perguntam.
Os escândalos de corrupção permeiam por tudo
quanto é lado. E aí quem é perseguido, quem começa
a ser achincalhado, quem começa a ser atingido são
aqueles que combatem a corrupção. São as instituições sérias do País e os poucos parlamentares que
combatem a corrupção. E aí ficam sem entender o que
está acontecendo.
É claro que não entendem o que está acontecendo. Há uma distância enorme entre o que é feito
aqui neste plenário e no plenário da Câmara, o que
as maiorias parlamentares impõem, e a realidade concreta. Não há diálogo entre o que acontece aqui e a
realidade concreta.
A máxima que está circulando é que esta geração que está nas ruas é uma geração, Senador Paim,
diferente das nossas. Nós estamos na quarta geração
de grandes mobilizações de massa no Brasil, desde
a última quarta-feira, e eu e V. Exª anunciamos isso.
Estamos na quarta geração.
A primeira geração foi a geração dos anos 60,
de 1968, pautada pelo desejo pela redemocratização.
Aquela geração foi derrotada pelo Ato Institucional nº
5 e pelo recrudescimento da ditadura.
A geração seguinte é a geração pela luta da anistia ampla, geral e irrestrita e dos colossais comícios das
Diretas Já, que resultaram no fim da ditadura militar.
A terceira geração, da qual tenho a honra de ter
participado, é a dos caras-pintadas, que resultou no
impeachment de um Presidente da República.
Agora, esta quarta geração vem a um ciclo. Tudo
muda, o tempo todo, no mundo. Eu estou consciente
de que o Brasil não é o mesmo depois desse ciclo de
manifestações.
E não adianta! Eu vi alguns, quase que patéticos, dizendo: “Queremos receber vocês nos gabinetes,
queremos receber a liderança”. Quem é a liderança? O
movimento é difuso. O movimento não tem uma liderança definida, como essas manifestações dos tempos
anteriores que nós vimos.
Essa geração está pautada por impor a pauta,
ou seja, ouça o barulho das ruas e imponha a pauta.
Essa geração é a geração que nasceu nos últimos 20
anos. É uma meninada que tem uma média de idade
de 17, 18 anos.
E essa geração veio depois da redemocratização, depois da consolidação da democracia no País,
e se acostumou, essa geração, a ver eleições de dois
em dois anos, mas também se acostumou a ver eleições a cada dois anos e a ver o que elegia não ser
representante dos anseios que eles depositavam nas
urnas. Então, agora, concretamente, essa geração
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disse: “Bom, só votar não adianta, tenho que ir para
a rua dizer o que quero e exigir concretamente o que
quero.” É a superação do voto representativo.
Nenhum daqui tente ir para as manifestações.
Nenhum partido levante a bandeira nas manifestações.
E não levante mesmo a bandeira nas manifestações,
porque os partidos foram derrotados. Nenhum partido
está representando. Isso é perigoso por um lado para
a democracia, mas, por outro lado, é fundamental para
a democracia o povo na rua.
Este País só avançou quando o povo se mobilizou e foi para a rua. Por isso eu não temo. Não adianta quererem colocar rótulo na meninada aí na rua. Eu
ouvi, cheguei a ouvir aqui nesta semana: “Não, essas
manifestações são de direita.” Como de direita? Raquearam o site da revista Veja.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Acho que
eles se enganaram. Eles quiseram dizer: “São de direito.” É o direito deles.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Deve ter sido.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É o direito
deles de se mobilizarem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Deve ter sido esse equívoco, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Não é possível. Permita-me só um aparte a mais.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não, Senador.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O que a gente
percebe? Para nós, que já participamos de movimentos sociais ao longo das nossas vidas, esse não deixa
de ser um grande movimento liderado pela juventude,
mas os de cabelos brancos estão acompanhando, não
pensem que não, porque estão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Com certeza.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quantos
homens e mulheres de cabelos brancos me dizem:
“Meu filho está lá.” E dizem com orgulho: “Meus filhos
estão lá.”
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Eu comecei este pronunciamento dizendo isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Exatamente isso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Isso nos orgulha.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quer dizer, nós estamos nessa linha. Então é preciso que o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário parem de dizer
o seguinte: olha, essa é a pauta, essa á pauta, essa é
a pauta. E ouçam a pauta, como V. Exª colocou muito
bem. E casualmente eu escrevi num livro, há três anos,
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o barulho do rufar dos tambores nas ruas. O nome do
livro é “O rufar dos tambores”. Nós que reclamávamos
tanto, que nos sentíamos isolados, sem o apoio do
movimento social, agora não podemos reclamar, pelo
contrário, temos que cumprimentá-los e exigir que
o Executivo comece a pautar aquilo que eles estão
apresentando, que o Senado também, que a Câmara
também e que o Judiciário também.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Paim, eles estão vindo em nosso socorro.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu diria
que sim.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eles vêm em socorro das bandeiras que temos pautado. Ah sim, não têm bandeira? É claro que
têm bandeira.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Claro que
têm, todo mundo sabe quais são.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Redução da tarifa, já estão conquistando, mas
não querem só isso, querem o fim da corrupção, isso
é uma bandeira concreta.
E querem mais. Olhe o que dizem os cartazes:
Eu quero o padrão FIFA nos hospitais e...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Saúde,
educação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – ... e na saúde pública e na educação.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Combate
à violência.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eles têm uma bandeira concreta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Havia um cartaz que dizia: Eu quero um presidente que exija igual ao Blatter. Porque o Blatter, o
Presidente da FIFA, é exigente; ele colocou para fazer
o que ele queria.
Mas sabe de uma coisa, são todas questões que
nos unem. Por exemplo, nessa manifestação, lá no meio
dela havia gente que era contra a marcha da maconha
e gente a favor da marcha da maconha, porque alguma coisa os une em favor do País. Lá há gente que é
a favor do aborto e gente contra o aborto; estava todo
mundo junto, está certo, todo mundo junto. Quer dizer,
lá há gente que odeia futebol e gente que ama futebol.
As pessoas, na diversidade, na pluralidade de uma
democracia – você pode ser a favor ou contra o que
você quiser –, mas a coisa nesse País, o bem estar
nos une. O bem-estar nos une; o bem-estar uniu todo
mundo. Você podia ver rostos lá de gente completamente contra a posição do outro que estava ali, mas
reivindicando o bem-estar para todos.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – E Magno, veja; permita-me, Senador Magno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Magno. Aliás, eu queria perguntar a V. Exª,
porque V. Exª falou que tem um filho com 18 anos. O
seu ministério de fazer filho começou com que idade?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Começou com 21 anos. É porque eu comecei
cedo, entendeu?
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Ah, sim, porque eu sempre acho que erraram
na idade de V. Exª para deixar que fosse candidato a
Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Veja, Senador Magno, o que ocorre concretamente é que nós temos que dar resposta – nós, aqui,
o Parlamento – temos que dar resposta com gestos.
Porque as perguntas que estão sendo feitas são as
seguintes: Se um País como este pode, em um prazo
recorde, com regime de contratação diferenciado –
aprovado por este Plenário do Senado, flexibilizando
a Lei de Licitações, subvertendo o art. 37 da Constituição, que reza que a moralidade é um dos princípios
da Administração Pública –, se este Plenário aprova o
regime diferenciado de contratação para construir monumentos como este que vemos aqui em Brasília, em
tão pouco tempo – como é o Estádio Nacional Mané
Garrincha –, com orçamentos bilionários, então esse
mesmo País pode construir um hospital ou um centro
de saúde nos bairros com o mesmo padrão do Mané
Garrincha; pode fazer novos hospitais e novas escolas
com o padrão do Maracanã. É esta contradição que
está sendo chamada; é esta contradição! As pessoas
olham para esses monumentos e dizem: “Por que eu
não tenho esse monumento para garantir o que a Constituição me diz a que eu tenho direito, que é o direito à
saúde como universal e com eficiência como princípio?”
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Eu digo a V. Exª que eu tenho feito uma guerra
já há muitos anos com a Bancada do meu Estado pelo
aeroporto do meu Estado.
O meu Estado tem mais uma rodoviária de avião
e não consegue desencalacrar essa desgraça, não
consegue, de jeito nenhum. E aí vejo esses estádios
subindo em Estados que não têm futebol para chamar
a atenção da sua própria população, com todo o respeito. Depois, quero ver o que eles vão fazer com isso,
deve virar dormida de mendigo, lugar de fumar crack.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Vinham os estádios e vinha um legado. Está aí
o estádio, e onde está o legado? Essa pergunta não
sou eu quem está fazendo, essa é a pergunta das ruas,
essa é a pergunta da meninada na rua.
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O que ocorre, concretamente, é que temos de
ter resposta com gestos, Senador Magno Malta, Senador Paim, não adiantam palavras. Repito um trecho
de Lênin, inspirador: palavras convencem, exemplos
arrastam. Tem de haver gestos, tem de votar a reforma
política de verdade, ampliando a participação popular,
resolvendo o plano de financiamento de campanha, por
exemplo. Tem de, além disso, ampliar os investimentos
na saúde pública, tem de garantir 10% do PIB para a
educação. O Congresso tem de fazer esses gestos. Tem
de rejeitar a Proposta de Emenda Constitucional nº 37.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me,
antes que V. Exª conclua, pois sei que vai avançar mais?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não, Senador.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Tem que
haver um olhar para os idosos do nosso País. Não é
possível...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Tem de acabar com o fator previdenciário.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Esse fator
maldito, que confisca o salário das pessoas pela metade e dos que mais precisam, daqueles que ganham
um pouco mais que um salário mínimo. Quem ganha
salário mínimo, inflação mais PIB; acima do salário
mínimo, pega o fator, corta pela metade, e não tem
reajuste. Isso repercute em todas as residências do
País. Nós estamos há 12 anos denunciando isso e
parece que alguns fazem o que chamam de “ouvido
de mercador”, fazem de conta que não estão ouvindo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Paim, V. Exª me lembra, no Twitter, de
uma imagem que foi postada nesses dias, uma Senhora
de 101 anos dizendo, quando começaram a dizer que
era uma manifestação por R$0,20. A senhora, de cabelos brancos, aparecia dizendo. “Deixa eu falar para
vocês. Participei da Revolução Constitucionalista, em
1932; eu lutei contra a Ditadura Militar; participei das
Diretas Já e acompanhei a luta pelo impeachment e
lhes digo uma coisa, não é pelos R$0,20.” É porque o
aposentado tem inibido do seu rendimento um tal de
fator – e V. Exª tem sido a maior autoridade na defesa
para acabar com isso – que só atende ao mercado financeiro. Aliás, essa é outra, é a maior bolsa do País,
é a bolsa banqueiro, porque toda vez que a taxa de
juros é reajustada em 0,25% são bilhões para eles. A
gente proclama a alegria do Bolsa Família com alguns
milhões, mas os banqueiros ganham bilhões, e não
encontram alternativas, outros meios, de combate à
inflação, como, por exemplo, o depósito compulsório
dos bancos, porque ele inibe os lucros dos bancos.
É que a verdade é que existe uma hegemonia
no País de três grandes: do mercado financeiro, das
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grandes empreiteiras e do agronegócio. Existe uma
ofensiva desses três e não existe a disposição de colocar o dedo nessa ferida.
Mas eu espero, Sr. Presidente, para concluir,
Senador Paulo Paim, que se tenham, de nossa parte, aqui no Parlamento, gestos, ações concretas; do
Governo Federal, gestos. Não adianta fazer discurso,
pronunciamento somente de solidariedade, como se
não tivesse nada a ver com o que está acontecendo.
Não basta isso, tem que ter ações e gestos concretos, tem que reduzir tarifa, tem que rejeitar propostas
que limitem o poder de investigação de instituições,
tem que ampliar os mecanismos de transparência, por
parte do cidadão, sobre a atuação dos Parlamentares
e dos políticos em geral, tem que avançar na democracia participativa, têm que ser gestos. Depois, não
venham me perguntar por que querem invadir o Congresso Nacional.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª, que
fez diversas citações, permita-me que eu diga uma
que é antiga, mas eu gosto muito dela, que é aquela
do Gandhi, que disse: Mais vale um gesto que mil discursos. Parabéns pelo seu pronunciamento!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Paulo Paim, de fato para concluir. Quero
concluir com dois trechos. O primeiro é como Juan Arias
conclui o seu artigo. Ele conclui dizendo o seguinte:
Um cartaz de manifestante dizia: “País mudo é
um País que não muda.” Outro, este dirigido à
polícia, acrescentava: “Não dispare contra os
meus sonhos.” Alguém [em sã consciência]
pode negar a um jovem o direito de sonhar?
Eu aprendi, desde os 20 anos, nas manifestações
de que participei, que esse direito não pode ser negado.
Por fim, Senador Paim, trago-lhe uma notícia e
um abraço de alguém de quem V. Exª é fã, aliás, nós
todos somos fãs dele: Thiago de Mello. Estive na última
segunda-feira com ele, em Belém. Permita-me, todo
honrado e garboso, dizer que recebi dele esse belo
presente: A Floresta Vê o Homem, com uma dedicatória lindíssima dele. Thiago, sempre atual, mais jovem
que todos nós, sempre jovem, termina esse livro com
uma poesia que diz muito do momento. Diz Thiago:
Ventos do mundo sopram; quando sopram,
aí, vão varrendo, vão, vão carregando e desfazendo tudo o que de humano existe erguido e porventura grande, mas frágil, mas finito
como as dores, porque ainda não ficando –
qual bandeira feita de sangue, sonho, barro
e cântico – no próprio coração da eternidade.
Thiago, sempre atual, descreve com a poesia o
pulsar deste momento.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Agradeço ao Senador Randolfe o pronunciamento tão oportuno e o significativo debate que nos
proporcionou. Agradeço também ao Senador Paim.
Senador Randolfe, V. Exª citou gente famosa para
falar sobre os gestos. Vou encerrar falando que minha
mãe, D. Dadá, que era analfabeta funcional, dizia: “Meu
filho, a vida não é o que você fala, a vida é o gesto.”
Então, o gesto é que fica.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – O Sr. Senador Alfredo Nascimento,a Srª Senadora Angela Portela e o Sr. Senador Eduardo Amorim
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a população de
Manaus, que já sofre com a incompetência da administração estadual em diversas frentes, sofreu mais
uma decepção dias atrás: o descaso voltou a atingir
em cheio o hospital e pronto socorro João Lúcio, unidade de saúde de grande importância para a nossa
população. Mais uma vez, pacientes internados no
hospital têm de conviver com a falta de refrigeração:
há mais de 20 dias os condicionadores de ar do João
Lúcio estão quebrados, aumentando a possibilidade
da proliferação de bactérias e expondo seus pacientes
ao desnecessário risco de contrair infecções e outros
distúrbios. Equipamento tão prosaico, não é a primeira vez que a falta de refrigeradores gera desconforto
para a população. No ano passado, o mesmo problema
estendeu-se por mais de 50 dias, sem que a administração oferecesse uma explicação aceitável.
Os problemas do João Lúcio, entretanto, não se
limitam à ventilação natural. Pacientes e mesmo profissionais que trabalham no hospital denunciam a falta de
leitos e o atendimento precário, feito nos corredores e
sem a menor condição de higiene. Senhor presidente,
isso é muito grave.
O hospital e pronto socorro João Lúcio foi inaugurado em setembro de 1998, durante minha primeira
gestão como prefeito de Manaus. Fica na zona leste
da nossa cidade e é referência no estado do amazonas para o tratamento de trauma em 14 especialidades, entre elas neurologia, cabeça e pescoço, e cirurgia vascular. É um dos hospitais mais importantes de
Manaus e já mereceu investimentos significativos para
sua modernização. Nos últimos anos, porém, tem sido
exposto a um processo ostensivo e irresponsável de
sucateamento, que compromete sua imagem e seu
legado, expondo a população a riscos inaceitáveis em
uma unidade de saúde.
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No ano passado, o João Lúcio já sofrerá problemas técnicos como blecautes e outros, administrativos,
como a falta de pagamento a estagiários contratados
para prestar serviços. Agora, o cidadão de Manaus e
mesmo aqueles que buscam atendimento vindo de
outras regiões do nosso estado, tiveram sua paciência testada também pela dificuldade no agendamento
de consultas e procedimentos. O governo do estado
alegou problemas no sistema informatizado e atribuiu
ao ministério da saúde a responsabilidade sobre o
problema.
Em janeiro desse ano, a administração estadual
anunciou com pompa a destinação de mais de três
milhões de reais em investimentos no hospital João
Lúcio, para ampliar sua capacidade de atendimento
e reformar as áreas destinadas ao atendimento de
emergência. Passados cinco meses, todos nós, especialmente o cidadão que precisa de atendimento, nos
perguntamos onde foi parar esse dinheiro, onde estão
às melhorias que a população não enxerga? Parece
mais uma promessa não cumprida, mais uma dívida
com o cidadão.
Sr. Presidente, venho aqui me solidarizar com a
população de Manaus e cobrar das autoridades uma
solução para os problemas do hospital João Lúcio. Já
que não conseguem modernizar e ampliar o pronto-socorro, que ao menos garantam o mais básico, o
mínimo serviço, para seus pacientes.
Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, aprovamos ontem, nesta
Casa de Leis, e pela segunda vez, as novas regras de
distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos
Estados (FPE). Com apenas nove votos contrários, o
texto do PLS 240/2013 obteve 54 votos favoráveis e
pouco difere da proposta anterior, que aprovamos em
abril e que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados,
na semana passada, colocando sob nossa responsabilidade, a obrigação de aprovarmos novo texto, dentro
do tempo estabelecido.
Como expôs o relator do novo texto, senador
Walter Pinheiro (PT-BA), o projeto prevê a distribuição
dos recursos do FPE nos mesmos critérios atuais até
2015. A partir de 2016, cada estado terá garantido um
repasse mínimo igual ao valor recebido em 2015, com
a variação acumulada do índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), mais 75% da variação
real do Produto Interno Bruto (PIB) no período. O excedente será distribuído de acordo com critérios de
população e inverso da renda per capita.
Para atender Estados menos desenvolvidos e que
dependem economicamente dos repasses do FPE,
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como é o caso do meu Estado de Roraima, o piso do
fator populacional, para a distribuição do excedente,
passou para 1,2%. O novo texto prevê ainda um redutor nas parcelas dos estados com renda domiciliar
per capita superior a 72% da renda média nacional.
Considero a aprovação deste texto uma questão
de bom senso e de disposição dos meus colegas senadores de buscar atender os anseios dos deputados
federais, expressos na rejeição ao texto anterior.
O novo texto, de igual modo ao anterior, exigiu
um esforço enorme de negociações e acertos entre os
representares das unidades federadas, que aqui têm
assento, e que representam os interesses de todas as
unidades da federação. Como país continental que é,
o Brasil abriga um leque de disparidades regionais e
convive com interesses que, apesar de legítimos, são
muito difusos.
Temos, todos sabem, uns Estados que são ricos
e outros que são pobres. E foi neste contexto de disparidades econômicas e de desequilíbrios regionais,
que discutimos os critérios de distribuição do FPE.
No caso do meu Estado de Roraima, o novo texto atendeu os nossos interesses ao estabelecer como
critérios o piso de 1,2% para a variável populacional
e o índice de 72% como parâmetro para a renda domiciliar per capita. Neste caso, Roraima manteve sua
parte no bolo federativo e aumentou sua participação
no volume de recursos excedentes. A conquista deste
percentual foi fruto da participação ativa que tivemos
nas negociações sobre a partilha do FPE.
Em todas as oportunidades, baseados no quadro
de dependências econômica e administrativa, que nosso Estado tem, argumentamos que não poderíamos
acatar proposta na qual o Orçamento ficasse comprometido, quando da partilha do bolo federativo.
Por várias vezes, mostramos que, a exemplo de
outros Estados da região Norte, que têm base tributária
mais estreita, Roraima tem o FPE como principal fonte
de recursos e, assim sendo, jamais poderia prescindir
de tão precioso fundo.
Criado em 1967, o FPE tem o objetivo de redistribuir a renda e promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados brasileiros. Ao estabelecer esse
mecanismo de transferência de recursos, o objetivo da
Constituição Federal, foi equalizar a capacidade financeira dos estados que têm menores condições de arrecadar impostos, com a dos Estados que contam com
atividade econômica mais intensa; consequentemente,
com maior possibilidade de gerar receitas próprias.
Com base neste princípio, penso que o novo desenho do FPE buscou não afastar-se do objetivo que
consiste na sua razão de ser: que é a redução das
desigualdades regionais,
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Considerando a dependência dos Estados da
região Norte, notadamente, os que são ex-territórios,
quando da discussão desta matéria, nunca poderemos
perder de vista conceitos básicos que são vitais ao
combate das desigualdades, em especial, as regionais.
Como já disse, é da justeza dessas discussões
federativas que depende a viabilidade econômica e
social de muitos dos estados da federação, inclusive
de meu Estado de Roraima. Essa meta, considero, foi
bem observada na votação de ontem. Portanto, minha
expectativa, agora, é a de que os nobres parlamentares
aprovem o novo texto na Câmara dos Deputados para
que, possamos, enfim, cumprir o prazo que se esgota
no dia 27. Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais,
Em função do cenário que se estabeleceu com a
distribuição deficitária de sementes de milho no estado
de Sergipe, no mês de maio, solicitei a ida do presidente
da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab –
Senhor Rubens Rodrigues; e da sua Superintendente
Regional na Bahia e em Sergipe, Senhora Rose Ponde;
ao município de Nossa Senhora da Glória, procurando
atender ao clamor dos agricultores locais.
Na oportunidade, conversamos sobre o tema, com
pecuaristas, prefeitos, autoridades da Região e com
os sertanejos – além de entrevistas à imprensa – com
o objetivo de esclarecer e apoiar a população naquele
momento de crise. A mobilização se deu a partir das
visitas rotineiras que fazemos por todo o estado, identificando as necessidades da população, trazendo as
questões urgentes à Brasília e, sempre que possível,
levando os gestores dos órgãos responsáveis para
atender presencialmente as nossas comunidades.
Pedimos ao Senhor Rubens Rodrigues – presidente da Conab – que fosse a Sergipe conhecer de
perto os relatos dos prefeitos e dos pecuaristas da
região, a fim de que fosse estabelecida uma dinâmica
adequada para o fluxo de grãos, com o encurtamento das distâncias, entre outras medidas necessárias.
A Conab esteve presente, respondendo a nossa demanda com presteza e transparência, Era tudo
o que queríamos: gestores que demonstrassem que
trabalham com seriedade e compromisso ao lidar com
o dinheiro público.
Tivemos o prazer de receber esses profissionais,
que não mediram esforços em ouvir e esclarecer as
dúvidas e solicitações da nossa comunidade, estabe-
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lecendo uma proximidade com a qual só quem tem a
ganhar é o povo.
A partir de agora, a descentralização dos armazéns auxiliará muito aos pequenos agricultores
e pecuaristas, no acesso e na distribuição de grãos.
Solicitamos à Conab a criação de novos depósitos,
armazéns de distribuição nos municípios de Poço Redondo e Nossa Senhora da Glória, a fim de que seja
garantida uma melhor acessibilidade os agricultores e
pecuaristas da região.
O Presidente da Conab ficou muito satisfeito com
a eficácia da visita, que também serviu para divulgar
a disponibilidade de milho a preços subsidiados nos
armazéns da Companhia, com a saca do produto vendida a 18 reais e 12 centavos. Ele informou que o prazo
para a distribuição de milho foi prorrogado pelo Governo
Federal até 30 de setembro e, no site da Conab, estão
todas as informações sobre cadastros, sem qualquer
custo para os agricultores e pecuaristas.
O Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento incentivou, ainda, que os produtores denunciassem qualquer irregularidade, fornecendo os
contatos da Ouvidoria da empresa.
Agora, esclarecidos, os produtores locais deverão
adquirir o milho para seu consumo e de seu plantei,
compreendendo que não há necessidade de estocagem: basta manter os cadastros em situação regular.
Sergipe é o estado que, proporcionalmente, mais recebe recursos do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) da Agricultura Familiar, e não faltará atendimento.
No município de Itabaiana já há mais um armazém
da Conab, além do tradicional. Com esta aquisição, foi
alcançada a marca de 9 mil toneladas de armazenagem no estado.
Depois das entrevistas e da audiência pública no
plenário da Câmara dos Vereadores, onde se discutiu
a questão do abastecimento com os representantes
da Conab e do governo do estado, todos seguimos até
Itabaiana para visitar o novo armazém da Companhia
Nacional de Abastecimento.
No encontro, fomos prestigiados por representantes da Prefeitura e Câmara Municipal, prefeitos
de municípios vizinhos e representantes de diversas
lideranças da região. A iniciativa rendeu soluções efetivas e compromissos concretos que já começam a
ser realizados, preenchendo a nossa população de
ânimo e confiança nos programas e políticas públicas
do governo federal.
A Conab está se preparando para melhorar a
armazenagem dos estoques públicos de alimentos.
Serão investidos 350 milhões de reais na construção
de dez novas unidades armazenadoras. A ampliação
foi anunciada recentemente, durante a divulgação do
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Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014, realizada no
Palácio do Planalto.
A partir deste incremento, a capacidade estática
de armazenagem da Companhia passará de 1,96 milhão para 2,81 milhões de toneladas. A iniciativa fortalecerá a Conab em sua atuação sobre os estoques
de alimentos e na regulação de preços. A população
brasileira será beneficiada: a capacidade de atendimento da Companhia aos programas sociais do governo
também será ampliada, com a regulação dos principais
alimentos básicos. Assim, teremos oferta destes produtos minimizando os riscos de impacto sobre a inflação.
Os novos armazéns da Conab serão construídos
em Campina Grande (PB), Maracanaú (CE), Eliseu
Martins (PI), Petrolina (PE), Anápolis (GO), Viana (ES)
Xanxerê (SC), Estrela (RS) Luís Eduardo Magalhães
(BA) e no Porto do Itaqui (MA).
Além das novas unidades anunciadas, a Companhia destinará 150 milhões de reais para modernizar e revitalizar sua rede atual de armazenamento. A
expectativa é de que sejam reformadas 84 unidades
em todo o país, Entre as melhorias previstas, estão a
reforma das instalações internas e externas das unidades, a ampliação das capacidades, com troca de
equipamentos e recuperação de outros.
A Conab contratará o Banco do Brasil para atuar
na gestão e fiscalização das obras pretendidas e na
construção dos armazéns.
Armazenagem é a chave para o nosso cenário
imediato e futuro. O governo quer incentivar também a
construção de armazéns privados, por meio de linhas
de crédito especiais. A expectativa é ampliar a capacidade de estocagem em 40 milhões de toneladas de
grãos. Passaremos, então, dos atuais 144 milhões de
toneladas para 184 milhões.
O importante é que ações conjuntas permitam
o aumento da capacidade estática de armazenamento do país, que hoje tem um déficit de 32 milhões de
toneladas.
De acordo com o Plano anunciado, serão disponibilizados 25 bilhões de reais para a construção de
silos privados, nos próximos cinco anos. Cinco bilhões
serão investidos ainda nesta safra 2013/2014.
Não podemos mais pensar um Brasil de safras
“recordes”, sem que haja um igual crescimento “recorde” de logística e armazenagem.
Nós podemos produzir para o mundo, sem desabastecer o país! E isto, no cenário mundial atual e
futuro, será decisivo. Sob este ponto de vista, investir
em logística para escoamento da produção e em armazenagem ou investir na Companhia Nacional de
Abastecimento, para que esta se torne uma estatal
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poderosa e bem estruturada que atenda às nossas demandas atuais e futuras, passa a ser uma questão vital.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de
cargo público que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos

357

Junho de 2013

termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
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ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
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Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 42 minutos.)
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Ata da 100ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Magno Malta, Paulo Paim,
Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg
(inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se

É o seguinte o registro de comparecimento:

à 0 hora e 14 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 694, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 218, combinado com o art. 221, todos do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de VOTO DE PESAR pelo falecimento,
no dia 27 de maio de 2013, do jornalista,
escritor, funcionário público, José de Alvarenga e a apresentação de condolências:
I – à família;
II – à Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz;
III– à Câmara Municipal de Osvaldo Cruz;
IV – à Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo
Cruz; e
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V – ao Rotary Club de Osvaldo Cruz.
justificação
José Alvarenga foi uma das personalidades históricas mais importantes de Osvaldo Cruz, situada na
mesorregião de Presidente Prudente, e responsável
por documentar a história do município como testemunha ocular, tendo publicado a maioria de seus livros,
sobre sua cidade.
José Alvarenga nasceu na cidade de Espírito
Santo do Turvo, também no estado de São Paulo, em
14 de abril de 1921. Chegou a Osvaldo Cruz no ano de
1941, quando a cidade, ainda era denominada Califórnia, era aberta em meio à mata virgem e documentou
a maioria dos acontecimentos marcantes do município
como a primeira missa, as primeiras empresas e seu
o contexto econômico e social.
Sua trajetória foi marcada por forte atuação social
em defesa das liberdades democráticas.
Viúvo da Senhora Shirlei Alberton Alvarenga, de
saudosa memória, da tradicional família de Osvaldo
Cruz e dessa união nasceu a filha Ana Maria, que deu
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ao casal os netos Maira, Mariana e Reinaldo e uma
bisneta, enriquecendo os meios sociais da comunidade.
A contribuição de José Alvarenga para a valorização do serviço público foi marcante. Admitido em 1º
de junho de 1945, exerceu por mais de 30 anos com
competência, eficiência e dedicação o cargo de Secretário Municipal, bem como outras funções que lhe
foram confiadas pelo Município, exercendo interinamente no período de março a abril de 1947, o cargo
de Prefeito Municipal, vindo a aposentar-se em 19 de
março de 1981.
Foi um importante jornalista, correspondente dos
Diários Associados, e escritor, sendo de sua autoria 13
livros que contam a história de Osvaldo Cruz, assim
denominada em homenagem ao destacado cientista
brasileiro.
Também foi proprietário do Jornal da Comarca
entre as décadas de 1960 e 1980. No começo de 2000,
manteve o Nosso Jornal.
Foi fundador e por muitos anos provedor da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, e na sua
destacada contribuição à sociedade de Osvaldo Cruz,
também foi rotariano e por várias vezes presidente do
Rotary Club de Osvaldo Cruz.
Com o seu espírito alegre e comunicativo José
Alvarenga conquistou um grande número de amigos e
o respeito de seus colegas de trabalho e de todos que
tiveram o privilégio e a oportunidade de compartilhar
do seu convívio e amizade.
A cidade perdeu um dos mais expressivos e eloquentes exemplos de vida a ser seguido e que esta
homenagem reflete o desejo dos munícipes em homenagear um de seus mais fiéis moradores e colaborados.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senadora Vanessa Grazziotin, pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço a
minha inscrição no período de comunicação inadiável.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está assegurada a sua inscrição.
O primeiro orador inscrito é o Senador Walter
Pinheiro. Nós faremos uma permuta com o Senador
Fernando Collor, primeiro orador inscrito.
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Senador Fernando Collor, ex-Presidente da República, passo a palavra a V. Exª, mas permita que eu
diga que sei que hoje, em todo o País, haverá grandes
mobilizações. Eu só torço – vamos, praticamente, aqui,
interagir neste momento histórico – e peço que elas
sejam pacíficas, pois isto, sim, fortalece a democracia,
e todos apresentam as suas reivindicações.
Com a palavra o Presidente Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado a V. Exª, Senador Paulo Paim,
Presidente desta sessão.
Srªs e Srs. Senadores, o principal motivo que
deflagrou a série de manifestações populares que estamos vivenciando em todo o País foi o aumento do
valor das tarifas dos transportes públicos coletivos. A
mobilização se deu, inicialmente, em São Paulo, mas
rapidamente se estendeu pelos outros Estados e demais cidades brasileiras.
O fato, Sr. Presidente, é que os gastos do trabalhador com o transporte sempre foi oneroso à sua
renda mensal. Por isso mesmo, em 1985, foi criado,
por meio da Lei nº 7.418, o Vale-Transporte como forma de auxílio à grande massa de trabalhadores que
dependem do transporte coletivo. Trata-se de um instituto já consagrado e plenamente aceito e absorvido
por toda a sociedade brasileira.
Como definição, o Vale-Transporte é o benefício que a empresa antecipa ao trabalhador para que
ele possa fazer frente às despesas de deslocamento
residência-trabalho e trabalho-residência. O financiamento do Vale-Transporte é uma obrigação do empregador, salvo se ele disponibilizar, por meios próprios
ou contratados, o transporte do empregado. Consiste,
assim, numa das grandes conquistas da classe trabalhadora brasileira.
Com quase três décadas em vigor, esse benefício, inicialmente facultativo, passou a ser obrigatório
somente após dois anos de sua edição.
Adotado, aos poucos, pelas empresas, o Vale-Transporte tornou-se a principal fonte de financiamento
para o transporte urbano e é responsável por cerca de
50% do faturamento do setor. Contudo, 6% do gasto
total com transportes é, atualmente, custeado pelo
próprio trabalhador, o que, na prática, configura mais
uma despesa no seu já apertado orçamento mensal.
Nesse sentido, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e
Srs. Senadores, apresentei, hoje, aqui, no Senado Federal, um projeto de lei propondo isentar o trabalhador
de qualquer participação no custo do Vale-Transporte,
ou seja, extinguindo aquela participação de 6% que
lhe era devida.
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A iniciativa justifica-se por uma razão muito simples: essa desoneração significa um aumento considerável de renda para o trabalhador no atual contexto e
da consequente queda do seu poder de compra, com
impactos desprezíveis, vale dizer, nos custos e nos
preços das empresas.
A título de exemplo, um trabalhador que mora
em Osasco, na Grande São Paulo, e se desloca diariamente para o trabalho na capital desembolsa, em
cada trecho de ida e volta, R$6,20. Por dia o custo do
transporte sai a R$12,40, o que representa, por mês,
R$272,80. Desse total, são descontados de seu salário R$16,36, que correspondem exatamente aos 6%
de sua participação no Vale-Transporte. É esse valor,
portanto, de R$16,36 que ele deixará de pagar automaticamente, de acordo com o projeto de lei que hoje
apresentei. Ao ano, isso representa, somente por esse
exemplo, uma economia, para o trabalhador, da ordem
de R$200,00. Isso num caso específico que tirei como
exemplo, do trajeto Osasco-São Paulo, fora aqueles
que utilizam vários transportes por dia para chegar ao
seu local de dedicação ao seu serviço.
Ressalte-se ainda, Sr. Presidente Paulo Paim, e
isso é importante esclarecer, que essas despesas adicionais, que, aparentemente, passarão a ser arcadas
pelo empregador, representam custos operacionais da
empresa e, como tal, pela legislação hoje em vigor, são
passíveis de serem abatidas de sua receita para fins de
apuração do seu lucro tributável no Imposto de Renda.
Ou seja, não haverá, assim, qualquer impacto negativo
para as empresas e, consequentemente, no chamado
custo Brasil, que tanto onera o setor produtivo do País.
Acredito, assim, Sr. Presidente Paulo Paim, que
essa proposta será muito bem acolhida por esta Casa,
por ser uma importante contribuição legislativa que vai
exatamente ao encontro dos atuais anseios da população, muito especialmente da classe trabalhadora,
mais dependente dos transportes públicos.
Trata-se, portanto, do cumprimento do nosso papel aqui no Congresso Nacional, em resposta rápida
à mais iminente reivindicação das ruas. Caberia até
mesmo, se assim entenderem a direção e as lideranças nas duas Casas legislativas, apreciarmos a matéria em regime de urgência, de modo que, em duas ou
três semanas, antes mesmo do recesso parlamentar,
poderíamos ter a proposição aprovada e transformada
definitivamente em lei.
É a proposta que apresento, Sr. Presidente Paulo
Paim, é o apelo que deixo à consideração de todas as
Srªs Senadoras e os Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs
e Srs. Senadores.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente Senador Fernando Collor, primeiro,
quero cumprimentá-lo pela iniciativa. Essa é uma pauta
que, com certeza, tem o apoio total dos trabalhadores
de todo o País. O seu projeto já está na mesa e nós
vamos, de imediato, encaminhá-lo para as Comissões
competentes. E me coloco à disposição para relatar,
se assim o Presidente da Comissão correspondente
entender, na íntegra, sem nenhuma alteração.
Parabéns pela iniciativa!
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Muito obrigado a V. Exª, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 242 DE 2013
Altera o parágrafo único do art. 4º da Lei
nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, a fim
de desonerar o trabalhador de qualquer
participação no custo do Vale-Transporte.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O parágrafo único do artigo 4º da Lei nº
7.418, de 16 de dezembro de 1985, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 4º. ...........................................................
Parágrafo único. O empregador arcará com
todas as despesas referentes à aquisição dos
Vales-Transportes, de que trata o caput, sendo-lhe vedado descontar da remuneração do
trabalhador qualquer valor relativo a esse benefício.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Vale-Transporte é o benefício que a empresa
antecipa ao trabalhador para que este possa fazer frente às despesas de deslocamento residência-trabalho e
trabalho-residência. O fornecimento do Vale-Transporte
é uma obrigação do empregador, salvo se ele disponibilizar, por meios próprios ou contratados, o transporte
do empregado.
O Vale-Transporte é uma das grandes conquistas dos trabalhadores. Com quase três décadas, esse
benefício, inicialmente facultativo, passou a ser obrigatório somente após dois anos de sua criação. Adotado, aos poucos pelas empresas, o Vale-Transporte
tornou-se a principal fonte de financiamento para o
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transporte urbano e é responsável por cerca de 50%
do faturamento do setor.
Atualmente, seis por cento do gasto total com
transporte é absorvido pelo trabalhador.
Estamos propondo isentar o trabalhador de qualquer participação no custo do Vale-Transporte por uma
razão muito simples: essa desoneração significa um
aumento considerável de renda para o trabalhador no
atual contexto de acirramento do processo inflacionário e consequente queda do seu poder de compra,
com impactos desprezíveis nos custos e nos preços
das empresas.
Ressalte-se, ainda, que essas despesas adicionais representam custos operacionais da empresa e,
como tal, passíveis de serem abatidos de sua receita
para fins de apuração do seu lucro tributável.
Por essas razões, e diante do indiscutível alcance
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio
dos membros do Congresso Nacional para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, Senador Fernando Collor
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985
(...)
Art 4º – A concessão do benefício ora instituído
implica a aquisição pelo empregador dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador
no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar.
Parágrafo Único – O empregador participará dos
gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda
de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis
por cento) de seu salário básico.
(...)
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
Passamos a palavra, neste momento, para uma
comunicação parlamentar, à Senadora Vanessa Grazziotin.
Senadora Vanessa Grazziotin, meus cumprimentos pelo pronunciamento brilhante de ontem, inclusive
defendendo a nossa Amazônia. Naturalmente, de forma antecipada, posso dizer que conte comigo nessa
caminhada na questão da Amazon.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
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oradora.) – Quero aproveitar e pedir ao nosso querido
Senador Collor de Melo, que aqui está, Senadora Ana
Rita, que seria importante que cada um de nós colocasse em suas páginas na Internet o link da campanha
“Nossa Amazônia”.
Senador Collor, é em decorrência do pedido protocolado junto ao Icann, que é a empresa que controla a Internet – nomes e números – em nível mundial,
pedido da empresa americana Amazon para ter o uso
exclusivo e o direito da denominação genérica .amazon
na Internet. Está havendo movimento nos oito países
amazônicos contestando esse pedido. Senadora Ana
Rita, seria importante que todos nós, além de assinarmos, replicássemos o abaixo-assinado que circula na
Internet, que mantivéssemos o link desse site nas nossas páginas, porque é algo que transcende a região,
é a defesa do País, é a defesa de costumes, é a defesa de uma história, de uma região que é a mais rica
e uma das mais importantes do Planeta. O site, uma
página onde está como participar do abaixo-assinado,
é www.nossaamazonia.org.br.
Então, agradeço, desde já, a participação de todos nessa campanha.
Hoje, pela manhã, também realizamos, ontem
fizemos o lançamento da página, numa belíssima audiência na Comissão de Relações Exteriores. Foi muito
boa. O Presidente da Comissão, Senador Ricardo Ferraço, designou-me para propor à Comissão de Relações
Exteriores um conjunto de medidas para que não só a
Comissão, mas o próprio Senado possa se abandeirar
dessa que, repito, é uma luta importante. Nem o nosso País, nem a Bolívia, nem a Colômbia, nenhum dos
países amazônicos pleiteou o uso exclusivo, mas uma
empresa privada americana de comércio pela Internet,
sim. E, como patentearam o cupuaçu no passado, não
podemos permitir que chegue ao ponto de ser concedida a terminologia genérica à empresa privada, em
detrimento, repito, de oito países, Sr. Presidente.
Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas utilizam a
Internet. Hoje, um registro genérico na Internet, um
domínio genérico de nível 1 na Internet, que é o que
quer a empresa Amazon, tem um valor econômico
muito maior do que uma patente de produto. Não há
dúvida quanto a isso.
Então, agradeço enormemente a participação de
todos os Senadores. Sei que os que aqui estão já vão
introduzir o link nas suas páginas, para que possamos
coletar o maior número possível de assinaturas e, em
meados do mês de julho, encaminhá-las a Durban,
onde haverá uma reunião do CGA, que é o Comitê de
Assessoramento Global à empresa Icann.
Muito obrigada a todos.
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Mas, Sr. Presidente, venho à tribuna, neste momento, para falar da Amazônia, mas de um outro aspecto vinculado à Amazônia. Antes disso, também, eu não
poderia deixar de registrar que, hoje, no Brasil, continuarão as manifestações, hoje muito maiores do que as
de ontem, porque, nas manifestações que acontecerão
hoje em muitas cidades brasileiras, inclusive na cidade
de Manaus, pelo que li ontem, somente pela Internet,
pelo Facebook, 45 mil pessoas já haviam confirmado
sua presença. Então, possivelmente, a manifestação
de hoje em Manaus terá mais de 60 mil, mais de 70 mil
participantes, assim também no Brasil inteiro.
Quero, primeiramente, dizer que concordamos
com essas manifestações, não apenas eu, mas V. Exª
e todos os que aqui têm passado. Tem que haver foco,
tem que haver objetivo, Creio que o principal objetivo,
que seria a redução da passagem de ônibus, já vem
sendo alcançado, bastando ver o cancelamento do reajuste no Rio de Janeiro e em São Paulo. Espero que
o mesmo aconteça no Amazonas, porque o reajuste
foi de R$0,25, e a Prefeitura baixou somente R$0,10.
Nós sabemos que pode baixar mais, pode e deve
baixar mais, em decorrência da Medida Provisória da
Presidenta Dilma.
Estamos analisando o projeto em urgência, que
trata de um regime de incentivo para o setor. Há o
projeto relatado pelo Senador Collor de Mello, que
também é muito importante. Espero que tenhamos a
sensibilidade aqui de analisarmos e aprovarmos essas
matérias o quanto antes.
Mas, Sr. Presidente, há muito tempo se fala do
potencial da Amazônia para o desenvolvimento de
produtos a partir da fauna e da flora dessa que é a
maior floresta tropical do Planeta e que detém a maior
biodiversidade do mundo. No imaginário popular, mas
não apenas no imaginário popular, e isto é uma grande
verdade, por exemplo, acredita-se que a gigantesca
floresta guarda essências que serão a solução para
as graves doenças que atingem a humanidade. Para
as populações tradicionais e os povos indígenas que
habitam aquele vasto território, isso não é nenhuma
novidade. Aliás, o conhecimento e o domínio daqueles povos sobre determinadas espécies já é motivo de
cobiça por estudiosos do mundo inteiro. E hoje tem-se
claro que em torno de 25% dos medicamentos comercializados no mundo têm o seu princípio ativo, ou seja,
a matéria-prima, extraído da própria Amazônia.
Ocorre, Sr. Presidente, que, apesar disso, dessa
vasta riqueza, na prática, muito pouco tem sido feito
para que possamos agregar valor aos produtos da região, permitindo o surgimento de cadeias produtivas e
garantindo melhor qualidade de vida para milhões de
brasileiros que lá vivem. Muito pouco também tem sido
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feito para o aproveitamento do conhecimento científico
gerado por institutos de pesquisas, sobretudo aqueles
que se localizam na região. Eu cito aqui, como exemplo, os estudos desenvolvidos pelo Instituto Nacional
de Pesquisa da Amazônia, o Inpa.
Diretrizes para o desenvolvimento sustentável da
região foram traduzidas como prioridades pelos últimos
governos no Plano Amazônia Sustentável (PAS), que,
lamentavelmente, ainda patina no campo das intenções,
mesmo depois da tomada de decisão política envolvendo grandes atores. O PAS teve uma nova versão
no ano de 2008, foi atualizado em 2008 e, assim como
quando da sua elaboração, contou com a participação
de todos os governadores da época de todos os nove
Estados da Amazônia brasileira. Na versão de 2008,
havia vários compromissos estratégicos no âmbito do
Plano Amazônia Sustentável, principalmente no que
diz respeito ao apoio à pesquisa científica e à inovação
tecnológica na região.
No dia 28 de fevereiro do ano passado, Sr. Presidente, numa excelente reportagem sob o título “Elefante branco da floresta tenta conseguir atenção”, a
jornalista Marlene Jaggi, do jornal Valor Econômico,
demonstrou concretamente o problema. Eu poderia
aqui falar de muitos problemas além desse que a jornalista Marlene levantou no jornal Valor Econômico,
mas creio ser muito importante ilustrar o meu pronunciamento com uma matéria que foi publicada, já há
algum tempo, num importante jornal especializado em
economia do nosso País.
A matéria da época, Sr. Presidente, relatou que a
copaíba seria um grande exemplo do imenso potencial
da biodiversidade local que poderia ser explorado, mas
isso não vem ocorrendo. Cascas e o óleo da árvore
são bastante utilizados, há muito tempo, pela medicina
popular na região, por sua eficácia no combate a inflamações, ou seja, é um anti-inflamatório em essência.
Esse é o produto in natura. Imagine o que pode ser
feito depois de ele ser sintetizado, Sr. Presidente. Mas,
até agora, o País e nós brasileiros não conseguimos
agregar valor à sua utilização.
Entre 1999 e 2009, o Brasil era o país com mais
publicações sobre a copaíba. Entre 1999 e 2009 – repito –, num período de dez anos, houve 76 publicações
ao todo, mas o Brasil não aparecia sequer na lista dos
que depositaram patentes sobre o insumo. No mesmo
período, os Estados Unidos tinham o registro de 17
patentes, Sr. Presidente, envolvendo a copaíba. Chegaram ao ponto de uma empresa japonesa patentear,
mas o Ministério das Relações Exteriores conseguiu
o cancelamento da patente.
A jornalista fez essa introdução, à época, para
reverberar sobre a preocupação de cientistas e pes-
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quisadores da região a respeito do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA).
O Sr. Gim (Bloco/PTB – DF) – Senadora Vanessa
Grazziotin, permita-me fazer um pequeno aparte, para
anunciar um grupo que está visitando o nosso Senado
hoje, o nosso plenário. Essa é uma tradição, Senador
Paulo Paim, e, se V. Exª me permite, bem como a Senadora Ana Rita, a Senadora Ana Amélia...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Já está permitido.
O Sr. Gim (Bloco/PTB – DF) – Muito obrigado,
Senador Paulo Paim. Representantes de um grande grupo japonês, o Banco Mizuho, vieram ao Brasil
agora e estão fazendo investimentos em infraestrutura no nosso País, o que é muito bom. Então, eu não
poderia deixar de saudá-los. Aqui estão o presidente
mundial e os vice-presidentes. Todos estão aqui, hoje.
Eles vieram aqui para conhecer o Congresso, o que
achei muito importante, tendo em vista que continuam acreditando no nosso País, que, cada vez mais,
acreditam no nosso País, trazendo investimentos. É
um grupo financeiro japonês gigantesco que continua
acreditando e fazendo investimentos no nosso País,
principalmente no Centro-Oeste brasileiro. Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Muito obrigado, Senadora
Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Imagine!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Gim Argello! Neste momento,
no exercício desta Presidência, eu queria me somar
a V. Exª, cumprimentado esse grupo tão importante.
Tenho a certeza de que o Brasil está dando certo, vai
dar certo. Eu sei que eles estão assistindo, neste momento, às mobilizações, mas isso faz parte da nossa
democracia. Sejam bem-vindos! Vamos caminhar juntos! Parabéns, Senador Gim Argello!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Senador Gim, também quero cumprimentar a
comitiva que V. Exª traz e dizer que é um prazer ceder
parte do meu tempo a V. Exª, mesmo porque, com sua
bondade, o Senador Paim, que já me deu alguns minutos a mais, ainda me concederá mais alguns minutos
por conta dessa participação.
Então, cumprimento essa comitiva importante,
que vem ajudando o desenvolvimento do nosso País.
Parabéns, Senador Gim!
O Sr. Gim (Bloco/PTB – DF) – Só registro que o
Presidente mundial do Banco Mizuho se encontra aqui.
Ele está recebendo a visita de vários governadores do
Centro-Oeste, para fazer investimentos. Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin. Obrigado, Senador Paulo
Paim e Senador Eduardo Suplicy.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Se quiserem investir no Norte brasileiro, também
as portas estão abertas, Senador Gim. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permita-me também dizer, Senador Gim, que,
se quiserem ir ao Rio Grande do Sul, eles serão muito
bem-vindos no meu Estado também. A Senadora Ana
Amélia, aqui presente, também concorda, tenho certeza.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E acredito que o Senador Suplicy pensa a
mesma coisa para o Sudeste brasileiro.
Sr. Presidente, falava eu que, nessa matéria,
publicada há muito tempo no jornal Valor Econômico,
utilizou-se o exemplo do cupuaçu, para mostrar, na
realidade, a preocupação dos cientistas, dos pesquisadores e dos amazônidas em relação ao Centro de
Biotecnologia da Amazônia (CBA). Esse importante
centro é o único centro de biotecnologia da região, que
foi criado no ano de 2002, mas que, efetivamente, ainda não entrou em pleno funcionamento. Sabe por quê,
Sr. Presidente? Pela falta de definição de um modelo
de gestão. Eu repito: não entrou em pleno funcionamento pela falta de definição de um modelo de gestão.
Nós temos, sim, alguns projetos de pesquisa
de produtos e de inovação sendo desenvolvidos no
CBA – Centro de Biotecnologia da Amazônia, muitos,
inclusive, em parceria com empresas privadas, mas,
mesmo assim, Sr. Presidente, o Centro tem atuado
muito aquém da sua capacidade e da própria necessidade da região. Para que V. Exª tenha uma ideia, os
pesquisadores que lá atuam vivem basicamente de
bolsas que recebem de iniciação científica, o que não
é aceitável, Sr. Presidente. Um coordenador do órgão
revelou, por exemplo, que não se consegue emitir um
cheque, porque não existe ainda CNPJ para o Centro
de Biotecnologia da Amazônia, sendo que o responsável pela gestão é a Suframa – Superintendência da
Zona Franca de Manaus, através da Fucapi, que é a
fundação de apoio à administração desse órgão. Isso,
Sr. Presidente, Senador Acir, é lamentável.
A instituição possui estrutura, possui laboratórios, mas não pode operar plenamente, repito, por
indefinição do modelo de gestão. O CBA é só mais
um exemplo de como ainda a nossa região, a Região
Amazônica sofre por falta de ações concretas. Uma
instituição fundamental e criada para atuar em áreas
pouco exploradas na Zona Franca de Manaus, como
cosméticos e bioterápicos, ainda está paralisada, não
digo totalmente, porque há, sim, projetos sendo desenvolvidos.
(Soa a campainha.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Mas repito: a capacidade está muito aquém
daquela que pode ser alcançada.
Estou já caminhando para as conclusões, Senador Paim.
Nós aprovamos aqui, nesta Casa, pela iniciativa
do Governo Federal, a criação da Embrapii, que é a
Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial, para atuar na pesquisa, no desenvolvimento, na
inovação da indústria. A Embrapii nasce aos moldes
da Embrapa, que é uma empresa orgulho de todos
nós, orgulho do povo brasileiro.
Então, aqui, quero fazer um apelo para pedir que
o Governo Federal decida, agora, com a criação da
Embrapii, rapidamente, acerca do modelo de gestão
do CBA.
Senadora Ana Amélia, antes de conceder um
aparte a V. Exª, eu só queria falar que, na outra ponta
– e vim muito à tribuna por conta disso –, tenho um
belo exemplo a dar: na última terça-feira, na cidade
de Manaus, Senadora Ana Amélia, o Presidente da
empresa Natura, Dr. Rodolfo Guttilla, anunciou um
investimento no Amazonas de R$340 milhões, para
construir um Centro de Tecnologia e Inovação Científica na Amazônia.
Então, quero aqui apresentar minha saudação à
empresa Natura. Há muito tempo, nós solicitamos que
essas empresas, principalmente as que atuam com
cosméticos e com biocosméticos, que são empresas
que cresceram no território nacional, também implantassem unidades de desenvolvimento de produção na
região, onde elas tiram grande parte dos insumos para
a elaboração dos seus produtos.
Portanto, Senadora Ana Amélia, venho aqui para
comemorar esse fato. A Natura vem mudando muito a
relação – não só ela, mas outras empresas também –
com a Amazônia. Exemplo disso é esse investimento
de R$340 milhões e o relacionamento que ela mantém
com as comunidades tradicionais de muito respeito hoje.
Concedo um aparte, com muito prazer, à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Cara Senadora Vanessa, nesse aspecto da nossa biodiversidade,
a natureza nos oferece tantas coisas, tantos aromas,
tantas sementes, tantas cores que podem ser, de fato,
aproveitados para produtos genuinamente nacionais.
Não é que eu seja xenófoba, não é que eu seja contra produtos estrangeiros – ao contrário –, mas penso
que podemos desenvolver e agregar valor, usando a
ciência, a tecnologia e a inovação para produzir esses
produtos. Viajamos e encontramos uma rede inglesa
famosa por usar também produtos naturais da Amazônia. Agora, felizmente, as empresas brasileiras estão
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fazendo a mesma coisa, inclusive lançando produtos
com origem na Amazônia, com suas maravilhosas
sementes e amêndoas. Mas eu queria aproveitar, já
que V. Exª está tratando do tema Amazônia com tanto fervor e com tanta devoção, como faz sempre em
relação à causa da sua região, para cumprimentá-la
pelo requerimento que foi aprovado hoje na Comissão
de Relações Exteriores. Tive a honra de ser Relatora
de um voto de apoio e solidariedade à Organização
do Tratado de Cooperação Amazônica a respeito da
intenção da empresa online norte-americana Amazon.
com de registrar o domínio do primeiro nível “.amazon”
sem o devido consentimento dos países amazônicos,
que representam não apenas países, mas representam
culturas, civilizações, natureza. Enfim, é um universo
que pertence aos povos da Amazônia e a ninguém
mais. Conceitualmente, o valor imaterial, sim, pode ser
compartilhado com todos, mas esse valor, esse patrimônio que está lá pertence aos povos da Amazônia.
Então, parabéns pela iniciativa a V. Exª!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Nós falamos exatamente nisso antes da chegada de V. Exª, Senadora Ana Amélia. Eu aproveito para
dizer que quem relatou a matéria foi V. Exª. Registrei
lá o belíssimo relatório que produziu e o entusiasmo
como V. Exª apresentou o relatório na Comissão. Eu não
tenho dúvida de que faremos um grande movimento e
brecaremos essa intenção que considero inadmissível.
Ainda se fosse um dos países amazônicos a pleitear
a terminologia genérica, o sufixo de primeiro nível,
como V. Exª diz, o que, na Internet é muito importante
e é valioso economicamente... Nenhum país o pediu,
e uma empresa privada americana pede.
Não tenho dúvida alguma de que será a mobilização de todos nós, do povo brasileiro, principalmente, e das entidades que fará com que nossa luta seja
vitoriosa.
Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente,
dizendo que, por um lado, venho aqui para apelar ao
Governo Federal que resolva, de uma vez por todas,
o modelo de gestão do CBA.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – A minha sugestão, já que criou a Embrapii, é
a de que fique no âmbito da Embrapii esse centro de
desenvolvimento de pesquisa em biotecnologia. Que
esse centro fique lá, mas seja criado.
Por outro lado, estou comemorando o anúncio da
empresa Natura de que vai investir no Estado do Amazonas, criando lá um centro de tecnologia e inovação
científica. Sempre reclamamos: tira-se daqui o produto
natural, e se vai pesquisar lá fora. Não! Tire-se daqui
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o produto, pesquise-o aqui, vamos desenvolver aqui!
Isso é importante, porque é uma forma, inclusive, de
preservar as nossas florestas, aquele patrimônio fantástico da biodiversidade.
Então, a intenção da empresa é a de elevar, Sr.
Presidente, de 10% para 30% o consumo de insumos
regionais na elaboração dos produtos da marca. Nos
próximos anos, a empresa pretende investir R$1 bilhão em negócios ligados ao fornecimento da matéria-prima. A Senadora Ana Amélia falou que são muito
ricas as essências.
Senadora Ana Amélia, o melhor fixador de perfume do mundo, utilizado pela Chanel, pela Gucci, pelas
grandes marcas francesas, principalmente, vem do
pau-rosa, que é lá da região. E a forma como ele foi
extraído inicialmente, num passado não muito recente,
quase acabou com o produto lá. E ele é o melhor fixador de perfume, é um fixador natural. Como esse, há
outros insumos importantes para corantes e tudo mais.
Então, a Natura, percebendo tudo isso, está instalando lá o seu centro de inovação e tecnologia, Sr.
Presidente. O empreendimento, segundo seu Presidente, já está em fase de construção num bairro da cidade
de Manaus chamado Nossa Senhora das Graças, que
fica na zona centro-sul. A empresa fala de agregação
de valores e de geração de conhecimento e riquezas
de forma sustentável. Oxalá, Sr. Presidente, assim seja!
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) –Já abusando da paciência de V. Exª, neste
minuto, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a
empresa Natura, sua diretoria, seus servidores, pela
decisão e pela iniciativa. Essa iniciativa, tenho certeza,
ajudará muito a região, mas, sobretudo, o nosso País,
a sétima potência econômica do Planeta, que ainda
nem começou a explorar sua grande riqueza natural.
Quando começarmos a fazê-lo, Senador Acir, iremos
muito longe, não tenho dúvida quanto a isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Essa foi a Senadora Vanessa Grazziotin, que usou a
palavra para uma comunicação inadiável.
Agora, como orador inscrito, temos o Senador
Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Senadora Ana Rita.
Em seguida, como Líder, fala o Senador Acir
Gurgacz.
Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, a questão da
redução da maioridade penal é candente na sociedade
brasileira, no Congresso Nacional, na mídia e nas redes
sociais neste momento, dividindo opiniões acerca da
punição de crianças e de adolescentes que cometem
delitos e se colocam em conflito com a lei.
Quando o assunto ganha notoriedade, reacende
com força o debate público, sobretudo quando jovens
se envolvem direta ou indiretamente em delitos graves. As infrações por eles praticadas ganham sempre
grande repercussão na mídia, reforçando o estigma
da marginalidade, quase sempre de forma seletiva,
assertiva contra adolescentes e jovens oriundos dos
setores populares e mais carentes da sociedade.
Tenho ciência do quanto é difícil abordar o tema
em períodos em que a sociedade está comovida, afetada pela emoção e pelo calor dos acontecimentos,
particularmente quando trágicos. No entanto, é premente a necessidade de nós, militantes e defensores
dos direitos humanos, chamarmos a racionalidade ao
debate, fazermos uma avaliação mais distanciada dos
fatos, com a devida responsabilidade que nos cabe a
respeito da real necessidade de mudanças na legislação e dos possíveis impactos que essas alterações
podem trazer ao conjunto da sociedade e do País. Para
tanto, é necessário desmistificar uma série de afirmações que vão sendo propagandeadas e amplificadas
junto à sociedade. Aliás, um tema de tamanha delicadeza e importância como esse deve ser tratado com
prudência, sem apelos emocionais e, muito menos,
motivado por índices de pesquisas.
No sentido de estabelecer o necessário contraditório a uma série de afirmações, muitas infundadas,
a partir do senso comum, é que trago aqui, Srs. Senadores, estudos e dados que, de maneira clara e assertiva, nos mostram que a redução da maioridade penal
não vai reduzir a violência em nosso País.
A meu ver, esse debate vem sendo feito de maneira invertida. Em vez de buscarmos as causas do
problema da violência, que estão relacionadas a práticas complexas e profundas, multiplamente determinadas, sendo transversais a fatores culturais, sociais
e econômicos, debatem-se apenas as consequências.
Grande parte das afirmações apresentadas, se forem
levadas a cabo, condenarão justamente aqueles que
já são vítimas notórias do Estado e do conjunto da
sociedade, ou seja, as crianças e os adolescentes,
especialmente pobres e negros.
Dados de pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada em 2012, mostram que 50% dos
jovens privados de liberdade não frequentam escola
antes da internação. Oito por cento são analfabetos, e
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86% pararam de estudar em alguma série do ensino
fundamental, sendo que 80% deles já eram usuários
de drogas.
O número de crianças e adolescentes vítimas de
crimes e violências é, no Brasil, muito maior que o de
jovens infratores. Parcela significativa desses adolescentes sofreu algum tipo de violência antes de cometer
o primeiro ato infracional, ou seja, são provenientes de
um círculo de violência que atravessa reiteradamente
o seu cotidiano. Dados do Mapa da Violência de 2012
revelam que mais de 8.600 crianças e adolescente foram assassinadas em 2010, em território brasileiro. Mais
de 120 mil foram vítimas de maus tratos e agressões,
segundo denúncias feitas ao Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da
República, no período de janeiro a novembro de 2012.
Além disso, é preciso afastar os rótulos de que, por
não defender a redução da maioridade penal, defensores de direitos humanos são favoráveis a qualquer
tipo de impunidade.
A verdade é que a lei brasileira vigente já responsabiliza crianças e adolescentes. O que há é uma
grande confusão em torno dos conceitos de inimputabilidade penal e impunidade. O Estatuto prevê, sim,
sanções aos jovens que podem ser responsabilizados
com medidas socioeducativas, sendo prevista, inclusive, a privação de liberdade por até três anos.
O objetivo do Estatuto, ao adotar a teoria da
proteção integral, não objetivou manter a impunidade, e, sim, puni-los de maneira diferente dos adultos,
assegurando-lhes os meios e as condições para que
pudessem ser reinseridos socialmente, dando-lhes
oportunidade de reingressar construtivamente à sociedade, a partir de políticas de educação, formação
profissional, esporte e lazer, obrigatórias em todas as
unidades de internação.
Portanto, a medida socioeducativa é uma conquista social, fruto de um amplo debate com a sociedade,
assegurada no Estatuto da Criança e do Adolescente,
a fim de inibir a reincidência, além de ter caráter pedagógico e educativo.
Defender que a escalada da violência no País é
“culpa” do Estatuto, da “permissividade” da lei para com
os infratores, é uma absurda inversão que não condiz
com a realidade objetiva. Em vez de questionar o ECA,
seria mais construtivo que nos debruçássemos sobre
as raízes dos problemas e reconhecêssemos que a
esmagadora maioria dos Estados não implementou
efetivamente o Estatuto, nem garantiu políticas públicas
de prevenção à violência ou mesmo de atendimento
adequado àquelas crianças e jovens que atentaram
contra a lei.
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Na prática, Srs. Senadores, Srª Senadora, o que
se vê hoje são adolescentes sendo privados de liberdade em um sistema falho, idêntico ao dos adultos,
desassistidos das políticas públicas legalmente previstas, sendo tratados como criminosos irrecuperáveis.
Quem conhece a situação do sistema prisional
brasileiro sabe em que condições se encontram os
apenados, vítimas cotidianas de graves violações de direitos humanos, tornando praticamente impossível que
qualquer ser humano saia de lá melhor do que entrou.
Colocar esses jovens em um sistema prisional
falido, com uma infraestrutura precária e um déficit de
mais de 262 mil vagas, submetendo-os, cotidianamente,
a práticas medievais de torturas físicas e psicológicas,
a condições humilhantes e degradantes da dignidade
humana, seria agravar ainda mais o problema. Tratar
o adolescente como criminoso e aprisioná-lo, juntamente com adultos condenados, representará enorme retrocesso. Além de contribuir para o aumento do
inchaço populacional das cadeias, isso aumentaria a
segregação e facilitaria contato desses jovens com
organizações criminosas nos presídios, comumente
chamados de escolas do crime.
Dados do sistema de atendimento da Fundação
Casa, do Estado de São Paulo, apresentados em 2010,
mostram que a reincidência foi de 12,8%, enquanto,
no sistema prisional convencional para adultos, essa
taxa é de 60%. Ou seja, é real que a grande maioria
dos adolescentes tem muito mais chances de traçar
outros projetos de vida, distantes da criminalidade, que
um adulto. Enviá-los a verdadeiros depósitos humanos
seria reduzir em muito as chances de recuperação e
reinserção social, negando-lhes a possibilidade de ter
sonhos e de construir um futuro diferente.
Caso seja aprovada tal medida, ela deverá ser
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, pois o art. 228 da nossa Constituição Federal
estabelece que é direito do adolescente, com idade
inferior a 18 anos, responder por seus atos mediante
o cumprimento de medidas socioeducativas, sendo
inimputável em relação ao sistema penal convencional.
Somado a isso, o art. 60, que versa sobre os direitos e
as garantias individuais, está entre as cláusulas pétreas
da nossa Constituição, que só podem ser modificadas
por uma nova Assembleia Nacional Constituinte.
Contudo, mais do que isso, a redução da maioridade penal no Brasil representaria ainda uma enorme
mácula para sua imagem internacional, mundialmente
reconhecida, por ter uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à proteção de
crianças e adolescentes, configurando grave violação
à Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da qual o País é signatário.
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Enfrentar a questão com responsabilidade significa implementar apropriadamente o estatuto e investir
em políticas de qualidade que permitam aos adolescentes condições para exercerem de forma plena a
sua cidadania. Temos que admitir que a violência praticada pelos jovens – e aqui, Sr. Presidente, diga-se
de passagem, apenas 3% dos homicídios cometidos
no País são praticados por adolescentes até os 18
anos – é a expressão de uma sociedade violenta, que
historicamente lhes cerceou direitos e os abandonou
à própria sorte.
Quero, nesta oportunidade, registrar que o Governador do meu Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, nesta semana, esteve reunido com entidades
de direitos humanos do Espírito Santo, reafirmando o
seu compromisso e o de seu governo contra a redução
da maioridade penal. Além disso, o Governador ouviu
atentamente os pleitos das entidades e tomou iniciativas que considero acertadas para enfrentar a questão
da violência, que atinge crianças e adolescentes em
nosso Estado e no nosso País: a de criar um grupo,
formado por secretários de Estado e integrantes da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória e do
Conselho Estadual de Direitos Humanos, para adotar
medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente que ainda não foram implementadas no Estado.
É com iniciativas como essa que iremos avançar
no combate à violência, pois, antes de flexibilizar direitos, já consolidados, de questionar sua eficácia, é
preciso fazer cumprir aquilo que diz a lei.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Também
quero, Sr. Presidente, parabenizar as entidades de direitos humanos do Espírito Santo, pois essa decisão
do governo capixaba é fruto também da capacidade
de mobilização, de diálogo e de compromisso de seus
militantes. Tenho certeza de que essa parceria será
fundamental para enfrentarmos os nossos imensos problemas, e, quem sabe, num futuro próximo, possamos
nos elevar ao patamar de referência para todo o Brasil!
É isso o que eu tinha para o momento, Sr. Presidente.
Quero aqui agradecer a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Ana Rita, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, que deixa bem clara
essa posição em relação à preocupação que V. Exª tem
– e todos nós – com aqueles que acham que para se
resolver o problema da violência no Brasil é só botar
a criança na cadeia. Sabemos que não é isso. A saída
é educação, educação e educação. O lugar da nossa
molecada é na escola.

Sexta-feira 21

369

38723

Parabéns a V. Exª!
Passamos a palavra ao Líder do PDT, nobre Senador Acir Gurgacz, pelo tempo necessário para o seu
pronunciamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente, Paulo Paim.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, nossos
amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela
rádio Senado, antes de abordar o tema que eu trouxe, quero aqui declarar o meu apoio ao projeto que o
ex-Presidente e Senador Fernando Collor apresentou
com relação à tentativa de redução das tarifas ou da
redução do custo para o trabalhador desses 6%, o
que é importante. Tem, portanto, o Senador Fernando
Collor nosso apoio para esse projeto, que é importante.
O que mais impacta no custo da tarifa, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, são as gratuidades
utilizadas no sistema de transporte, gratuidades estas
que quem paga é o próprio trabalhador, pois elas são
diluídas no custo das passagens. Quem paga é o trabalhador, que menos tem receita, que tem uma receita
menor, que menos ganha. Ele não tem condições de
comprar um carro, de comprar uma motocicleta, não
tem condições de ter acesso ao vale-transporte. É ele
que paga essa diferença.
Portanto, estamos estudando, juntamente com
a Consultoria do Senado, uma forma de criarmos o
vale-transporte público, para que os Municípios, os
Estados e a União, Sr. Presidente Paim, paguem pela
gratuidade, e, dessa forma, sim, fazer a diminuição
considerável do custo das passagens. Em torno do
mínimo de 20% é a média brasileira que poderia diminuir o preço das passagens no Brasil.
Só em Porto Alegre as gratuidades chegam a
36%. Com esse vale-transporte público, poderemos diminuir o custo da passagem em Porto Alegre em 36%,
desde que cada um que tenha condições – Município,
Estado ou União – pague esse vale-transporte público
e não onere o trabalhador brasileiro. E o trabalhador
que mais precisa do transporte é aquele que menos
tem renda, que menos ganha.
É nesse sentido que estamos estudando, e, a
partir da semana que vem, detalharemos esse projeto
aqui, nesta tribuna.
Neste final de semana, Sr. Presidente Paulo Paim,
ocorre a formatura de mais um grupo de estudantes
brasileiros de Medicina em universidades da Bolívia,
muitos deles do meu Estado de Rondônia, que tem
uma extensa fronteira com esse país, sendo que essa
proximidade é um dos fatores que tem contribuído para
que esses rondonienses busquem as universidades
da Bolívia.
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Ao mesmo tempo em que parabenizo esses estudantes pelo esforço e dedicação que os levaram a
essa conquista, trago para o debate uma preocupação
que também ronda a cabeça desses estudantes e de
suas famílias, que é a revalidação do diploma para que
possam atuar no Brasil.
Eu já fiz esse alerta aqui nesta tribuna e volto
ao assunto porque a falta de médicos em Rondônia,
principalmente nas cidades do interior, tem deixado
uma parcela considerável de nossa população sem
atendimentos básicos de saúde.
Em muitos locais, as gestantes ainda recorrem às
parteiras, sem qualquer acompanhamento neonatal,
e as crianças são tratadas pelas mães, pelo conhecimento tradicional, pelas suas experiências e com ervas
florestais, porque não há um médico, um clínico geral
para fazer um diagnóstico mais preciso e recomendar
o tratamento adequado para essas crianças.
Enquanto isso, mais de 500 médicos rondonienses formados na Bolívia aguardam a revalidação do
diploma para poderem atuar no seu Estado natal. Além
destes, há outros 3 mil estudantes rondonienses cursando Medicina em faculdades na Bolívia.
São futuros médicos que, por certo, gostariam de
trabalhar em Rondônia, perto de suas famílias, fazendo
bem à sua gente, mas ainda não tiveram a oportunidade de prestar o Exame Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos (Revalida).
Isso porque o novo formato desse exame, lançado em 2011 pelo Ministério da Educação, ainda não
foi aplicado em Rondônia. Portanto, faço aqui o apelo para o Ministério da Educação e para a reitoria da
Universidade Federal de Rondônia (Unir), que aplicará
o exame em nosso Estado, para que confirmem a realização da prova para este ano, para que esses estudantes possam se preparar com antecedência para
o exame, que é da maior importância para os nossos
médicos, que querem atuar no Estado de Rondônia e
nos demais Estados brasileiros.
Além disso, faço um apelo para os Ministérios
da Saúde e da Educação para que estudem melhor o
que está ocorrendo com o Revalida, pois, após 2011,
quando o exame foi aplicado pela primeira fez, reduziu
consideravelmente o número de médicos formados no
exterior que conseguiram a revalidação do diploma.
Ou seja, o exame anterior, que já era difícil, e
todos diziam que era feito para reprovar os candidatos, ficou ainda mais difícil. Enquanto em 2010 foram
aprovados 402 estudantes, após a implantação do
Revalida, em 2011, o número de diplomas revalidados
caiu para 238, e, em 2012, apenas 121 conseguiram
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aprovar por meio do Revalida. Enquanto isso, existe
uma demanda reprimida de mais de 5 mil médicos
aguardando a revalidação do diploma para poderem
trabalhar no nosso País.
Precisamos saber ao certo o que está ocorrendo, ou a formação nas faculdades bolivianas não está
adequada, ou existe algum outro problema, algum tipo
de corporativismo, na aplicação do Revalida.
Portanto, reforço o meu apelo ao Governo brasileiro para que dê atenção especial a esses brasileiros que já se formaram ou que buscam formação em
Medicina no exterior. Creio que é uma medida muito
mais justa e acertada do que trazer médicos de Portugal, da Espanha e de Cuba, como anunciou recentemente o Governo.
Evidente que, mais do que a revalidação do diploma, precisamos avaliar a formação do médico, a grade
curricular, a estrutura das faculdades estrangeiras e
também das brasileiras, bem como a importância dessa troca cultural e profissional para a América Latina.
Creio que devemos pensar em maneiras de qualificar aqui os nossos médicos, mas não podemos inviabilizar essa troca cultural e de conhecimento que
é importante para os profissionais, para o desenvolvimento científico, para os estabelecimentos de saúde
e para todos os países, principalmente para Rondônia, nosso Estado, que está mais próximo da Bolívia
do que da nossa Capital Federal, Brasília, ou mesmo
de São Paulo.
Parabenizo mais uma vez os estudantes rondonienses que estão se formando na Bolívia e digo
a vocês que podem contar com o meu apoio a fim de
que consigam a revalidação dos seus diplomas aqui
no Brasil.
A saúde é uma das principais bandeiras de nosso
mandato e, além de apoiar as causas dos profissionais
da saúde, procuro ajudar o Governo do Estado e as
nossas prefeituras a melhorar as condições estruturais
do setor, como o apoio e a busca de recursos para a
construção do Hospital Regional de Ariquemes, por
exemplo, para o qual destinamos uma emenda de R$15
milhões para o início das obras, que já foi empenhada, Presidente Paim, aguarda apenas o Ministério da
Saúde aprovar o projeto para fazer a licitação e dar à
população mais esse hospital importante para o Estado de Rondônia, em especial a região de Ariquemes.
Apoiamos também a construção do Centro de
Reabilitação de Porto Velho, para o qual destinamos
emenda de R$2 milhões; assim como a aquisição de
equipamentos para o Hospital Santa Marcelina, em
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Candeias do Jamari, com destinação de emenda no
valor de R$700 mil.
Cito também a compra de equipamentos para o
Centro de Diagnóstico de Ji-Paraná, para o qual destinamos mais R$1,4 milhões; assim como também
destinamos outros R$800 mil para o Centro de Referência em Assistência Social de Vilhena e para postos
de saúde em diversos Municípios de nosso Estado.
Como nos diz o clamor das ruas, mais do que
de estádios, precisamos de hospitais, de escolas e
de profissionais qualificados para atuar nesses setores vitais para a saúde do nosso povo e a formação
de nossa Nação.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Presidente Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Acir. Se me permitir, quero
me somar à posição de V. Exª quanto ao reconhecimento dos diplomas, tanto é que entramos com pedido
de audiência pública na Comissão de Educação com
o objetivo de fazer um debate sobre a importância do
tema. V. Exª é feliz: a nossa juventude vai lá fora, se
prepara, estuda, se forma, chega aqui, não pode clinicar, e, por outro lado, médico do exterior pode vir para
cá. Não sou contra construir um entendimento, mas
vamos reconhecer também o diploma da nossa gente.
Por isso, inclusive, houve um adendo da Senadora Kátia Abreu, com o que concordei, ao terminar
a audiência, para que o estudante possa se transferir
para o País nesse intercâmbio de facilitar a formatura
da nossa gente.
Parabéns a V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Paim.
Importante é trazermos esses médicos para atuarem no nosso Estado, principalmente nas cidades
menores, longe dos grandes centros, como é o nosso
caso do Estado de Rondônia, que já está localizado
longe do centro do País, e as cidades do interior do
Estado têm uma dificuldade ainda maior. Portanto, a
vinda desses médicos contribui e muito para a saúde
pública das pessoas que moram nessas regiões.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos pelo pronunciamento.
Passamos a palavra...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
Eu gostaria de saber se é possível a inscrição
para uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Já o inscrevi, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Na hora que for...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Claro, falou um Líder. Agora, pela nossa ordem
de inscrição aqui, seria o Senador Pedro Taques.
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
S. Exª não se encontra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Vou
falar mais tarde.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Mais tarde.
Senador Pedro Simon.
Em seguida, para uma comunicação parlamentar,
o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, hoje, está prevista
uma nova reunião do povo na rua. Faz anos, Sr. Presidente, que a gente vem dizendo e repetindo: desta
Casa não sai nada; ali do lado, ali do Executivo, menos ainda; e até ontem, do Supremo Tribunal, menos
ainda. Dizíamos sempre que era fundamental que o
povo saísse às ruas.
E olha que houve um momento em que o governo não era um governo democrático como este que
está aí. Era uma ditadura fechada. Uma ditadura comandada pelos militares, com a Igreja do lado, com
os empresários do outro lado, com a grande mídia do
lado. Eu diria até, com grande parte da população do
lado. O povo não saía às ruas. E nós lutávamos contra
aqueles radicais que queriam a luta armada. Queriam
a guerra civil, queriam a luta, queriam uma guerra de
fogo. Conseguimos que isso não acontecesse.
O movimento, que parecia impossível, deu certo quando os jovens foram para a rua. E não era que
nem agora.
A Presidente Dilma, justiça seja feita, vem dizendo
que está ouvindo o que os jovens falam, que o Governo dela está escutando o clamor e as reivindicações
do povo e que respeita o povo se manifestar nas ruas.
Naquela época, nós tínhamos que lutar contra os
que queriam a guerra civil, contra os que queriam a
guerra armada, contra aqueles líderes importantes que
queriam derrubar o povo, derrubar o governo na força.
Hoje, temos um Governo que, até ontem, tinha
os índices mais altos de popularidade da história do
Brasil; uma Presidente, que, quando assumiu, tomou
posições sérias e radicais – que me trouxeram a esta
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tribuna para dizer: “Ótimo, Presidente; siga nesse caminho” – e que demitiu sete, oito ministros dando a
linha do seu Governo.
Repeti aqui, muitas vezes, que a aliança de partidos, com o troca-troca, era a desgraça do Governo e
do povo. As artimanhas de aliar os partidos em troca
de ministérios, em troca de favores, de se identificar
com o Congresso Nacional em troca de emendas –
“Eu te dou essa emenda e tu votas esse projeto” – não
iam dar bem, iam terminar mal. Mas o que o Governo
fez foi isso.
O comando da Casa, cá entre nós, e todos os
partidos arreglaram. Passava o projeto e aprovavam
as emendas. Duas vezes isso não aconteceu: na Ficha
Limpa e no Mensalão. E as duas vezes não aconteceram porque os jovens saíram às ruas. E não saíram
que nem agora, não. Eram uns 500, 600, 700, o suficiente para mostrar que era um caminho sem volta a
mocidade nas ruas.
Eu repito, pela décima vez: a Ficha Limpa passou,
nesta Casa, vamos bater no peito, por medo e por receio de muita gente, que votou a favor da Ficha Limpa
por medo da gurizada que estava ali fora.
Perdoem-me, mas os jovens na frente do Supremo devem ter ajudado naquele resultado.
Agora, nós estamos vivendo uma hora diferente.
Eu não digo que os R$0,20 ou os R$0,30, que o aumento das passagens não tenha sido importante, mas
eu digo que, na minha opinião, o aumento de 20% ou
30% no preço das passagens foi o mote que determinou o que os jovens estão fazendo. Digamos assim:
foi a gota d’água.
Eu ouvi um jovem, ontem, na televisão, dizer: “Nós
não podemos ir mais adiante. Nós já estamos no fundo
do poço. Nós temos de lutar para levantar do poço.”
Esse movimento, eu digo, meus irmãos, eu há
muito esperava. Eu esperava que isso acontecesse, e
como está acontecendo: sem partido, sem bandeira,
sem ninguém. São eles, os jovens.
É lamentável – a gente nota e a gente vê – como
um grupo que não quer esse caminho, que quer radicalizar, que quer quebrar, como fez na Assembleia
Legislativa, neste Congresso Nacional e no Rio, como
fez na Prefeitura de São Paulo, essas pessoas que
querem partir para o quebra-quebra, e que são uma
minoria, estão se aproveitando, mas a imprensa está
deixando claro o que a gente vê na televisão. A gente
vê os jovens que conclamam se defendendo, lutando,
querendo afastar os que estão entrando ali para fazer
tumulto.
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É por isso até que eu, meu querido presidente
do PT nacional, não sei se a decisão de V. Exª, que a
imprensa está publicando, foi a melhor.
Os jovens vão fazer uma movimentação hoje,
daqui a duas horas, na Avenida Paulista. Os jovens
pediram para ninguém ir nem com bandeira, nem com
nada, irem simplesmente como pessoas. Os jovens pediram para os partidos políticos não estarem presentes.
Eu não quero discutir, mas o Presidente Nacional
do PT convocar os companheiros de Partido a botar
a camisa vermelha e irem à reunião, enfrentar, mostrar que não têm medo, eu não entendi. Palavra que
eu não entendi.
O Collor, no auge da angústia da sua cassação,
conclamou os jovens a irem às ruas, a defendê-lo; mas,
pelo menos, pediu que os jovens fossem de verde e
amarelo, que fossem de verde e amarelo – pena que
ele representava o Estado e que queriam derrubá-lo –
pedindo que viesse o apoio. Os jovens foram de preto.
Mas o Presidente Nacional do PT pede que o povão
do PT vá às ruas, enfrente, que mostre que não tem
medo e vá de camisa vermelha.
O que o PT e o que o seu Presidente estão querendo? Vamos fazer justiça? Esses jovens que estão
nas ruas, a imprensa, nós todos temos falado que esse
movimento é um movimento que, pode-se dizer, vem
para lutar por um Brasil que está doente e sofrido há
muito tempo. Eu não vi movimento no sentido de ser
contra o PT, nem contra a Presidente Dilma, nem contra o Governo. É genérico, é geral.
É verdade que eu nunca tinha pensado nisto, mas
vocês já imaginaram se nós tivermos, como eles querem, uma saúde padrão FIFA? Vocês já imaginaram
se nós tivermos uma educação padrão FIFA? Eu até
acho exagerado. Padrão FIFA é na média, não precisa
ter cabine especial, não precisa ter cobertura total. É
isso que eles estão pedindo.
Eu me considero atingido. Eu acho que eles estão
gritando e eu baixo a minha cabeça porque estou, há
60 anos, na política e os colégios de hoje são piores
que aqueles em que estudei, há 60 anos. Sessenta
anos atrás, eu estudava 8 horas por dia – levantava
às 7h30, às 8h estava lá e ficava até 11h30; voltava às
13h30 e ficava até 17h30 –, todos os dias, de manhã
e de tarde. Hoje não há isso nem em colégio pago.
Então, ainda é tempo, prezado Presidente do PT,
de voltar atrás. O senhor não vai ganhar nada nesse
confronto. Assim como as coisas dão certo e sobem,
pode acontecer o contrário com elas.
As coisas deram certo com a Doutora Dilma. Ela
foi o dínamo. Como o Lula disse, transformou o pos-
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te numa Presidente da República. As coisas deram
certo. E eu sou sincero: eu gosto do Prefeito de São
Paulo. Acho que, dentro do contexto que está aí, ele
tem um grau de responsabilidade enorme. E o Lula
transformou um poste no Prefeito de São Paulo; mas
não acostume, Presidente.
A Dilma passou o dia de ontem para dizer que
essa decisão que o Presidente do PT tomou foi na reunião em que estava com a Presidência da República,
com o Lula e com o coordenador da campanha, o Sr.
Santana. Foi nessa reunião em São Paulo, em um hotel
que ninguém descobriu qual era, porque a informação
que eu tinha era a de que, de todos os lados, a mocidade queria descobrir onde era a reunião para fazer
uma homenagem na saída, mas não conseguiram.
Mas está lá: o Presidente do PT – a informação
de que os jornalistas dão é esta – havia acabado de
sair da reunião e telefonou para a imprensa, convocando o PT para a reunião de hoje à tarde.
Eu confio na hora em que nós estamos vivendo.
Em primeiro lugar, é uma bofetada em nós todos, do
tamanho que merecemos. Aprovamos a Ficha Limpa.
A Ficha Limpa deu características completamente
novas à eleição que passou. Aplausos generalizados.
Reúne-se a Câmara dos Deputados, e querem derrubar
a Ficha Limpa – querem acabar com a Ficha Limpa!
Mas o que é isso? Mas como se pode entender a
tão fraca reação, o tão fraco sentimento de responsabilidade de um Parlamento que, com base numa tese
que foi aprovada e que deu resultados, que já provou
resultados, em vez de partir para melhorar, para avançar... Não, a emenda que vai para o Congresso é para
acabar com a Ficha Limpa.
Eu não sei, não acredito, mas os votos que vêm
com relação ao Supremo, com as novas mudanças, podem mudar o resultado, e nenhum dos condenados do
mensalão irá para a cadeia. Nenhum irá para a cadeia.
Foi impressionante o resultado que a Internet fez
com relação à Emenda nº 37. Uma coisa impressionante! Aqui foi o Senador Pedro Taques, eu... Houve
um terceiro? Houve um terceiro que votou...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT. Fora do
microfone.) – Randolfe Rodrigues.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PT – RS) – Randolfe? Somos três os que votamos a favor dos promotores com relação à Polícia Civil.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT. Fora do
microfone.) – Ana Amélia, também.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PT – RS) – Ana
Amélia. Quatro; fomos os quatro.
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E nós quatro, olhando para trás, víamos os Senadores do PT – o nosso amigo de São Paulo não estava lá – e delegados de polícia abraçados, cantando
o Hino Nacional, porque haviam tirado os promotores
da questão de abrir a denúncia.
E, de noite, ontem, 150 mil – não sei quanto está
hoje –, 93% a favor de os procuradores continuarem a
atuar no processo policial.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Simon, permite um aparte sobre esse
tema, só para ajudar no debate?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
lhe dou o aparte com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O que eu achei engraçado é que ninguém pediu verificação de quórum em um tema tão importante
como esse. Nenhum partido pediu verificação de quórum. Se houvesse votação nominal, o quadro poderia
ser bem mais claro para todos. Mas nenhum partido
pediu verificação. E, sobre a PEC nº 37, inúmeros Senadores já vieram à tribuna, inclusive eu, e deixando
muito claro que votaremos contra – e isso não agora,
mas bem antes de iniciar o movimento. Mas naquele
dia seria fundamental que tivéssemos feito a verificação de quórum. Falo isso porque me perguntaram no
meu Rio Grande – e por isso faço o aparte – se houve
verificação. Eu disse que não houve. Nenhum partido
pediu verificação! E esse voto de Liderança acaba
não contribuindo para que efetivamente se faça um
bom debate sobre o tema. Só para ajudar na reflexão.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Os
resultados da Internet fizeram com que a Mesa da Câmara não colocasse mais em votação nesta semana.
Eu acho que vai ficar para o ano que vem.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Pedro, nesta tarde maravilhosa de quinta-feira,
aqui em Brasília, o primeiro ponto que gostaria de comentar da fala de V. Exª é sobre a PEC nº 37. Muitos
vieram à tribuna do Senado manifestando-se contrários à PEC – e lá, na Câmara, também, contrariando
o texto da proposta de emenda à Constituição – que
subtrai o poder-dever do Ministério Público de investigar e cria, no Brasil, a exclusividade para que a polícia possa investigar. Muitos! Aí, o cidadão vai às ruas,
faz esse movimento histórico, que muitos não estão a
entender, e logo o Presidente da Câmara, lá da Rússia, parece um homem que veio do frio, já manda um
recado dizendo que vai tirar a proposta de emenda à
Constituição da pauta. Veja que me parece que estão
amarelando ou estão costeando o alambrado, como
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se diz. Estão com medo, com receio, com paúra do
que vem das ruas. Seria interessante...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Porque pensavam que eles iam, berravam e voltavam;
que baixariam a bola.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim.
Quem sabe, nós poderíamos colocar a PEC em votação agora. Parece-me mais ou menos assim: marca-se
o jogo, o time começa a treinar mal e querem transferir
o jogo para outra data. A sociedade brasileira tem o
direito constitucional de ver essa PEC sendo votada,
para que cada Deputado e cada Senador seja senhor
de sua consciência e possa mostrar a sua cara.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E,
aí, o voto é nominal. Na PEC, o voto é nominal.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – É nominal. E possa mostrar a sua cara: é nominal e não
é secreto. Então, assim aqueles que têm receio, que
têm medo vão colocar a cara ali, naquele painel, e lá,
na Câmara dos Deputados. Muito bem. O povo está
nas ruas. Agora, às 16h, no Brasil todo, o cidadão vai
se manifestar. Parece-me que o Poder Executivo está
perdido.
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Permita-me, Sr. Presidente. O Poder Executivo está perdido.
Sua Excelência a Presidente da República sai e vai a
São Paulo se encontrar com o ex-Presidente da República. Eu citei anteontem aqui um livro do Mario Puzo –
não O Poderoso Chefão –, chamado O Quarto K, que
falava da existência de um oráculo, que decidia tudo
de mais importante dentro de um país. Nada poderia
ser feito sem que esse ser, quase que metafísico, se
manifestasse. E o mais importante deste contexto é
que leva o marqueteiro da próxima campanha eleitoral.
Parece-me, com todo o respeito, que Sua Excelência a
Presidente da República – ou, como muitos gostam, a
Presidenta da República – está perdida. Esse é outro
ponto. E nós, Senador Pedro Simon, da classe política
– Senadores, Deputados, aqueles que exercem cargos
eletivos –, estamos, sim, passando por um momento de
prova. Um momento de prova! O cidadão está cansado
deste sistema político. O cidadão não aguenta mais.
Nós não estamos aqui falando contra a democracia.
Nós devemos, sim, defender a democracia, as instituições democráticas. Nós devemos defender, sim, a
representatividade. Devemos defender este Congresso
Nacional, atuando com dignidade. Atuando; e não o
Congresso Nacional sendo um apêndice, um satélite
de um Executivo que é presidencial e é monárquico.
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Nós aqui, assim, estaríamos nos transformando em meros carimbadores. A crise é institucional. No Supremo
Tribunal Federal, imaginem: um Ministro do Supremo,
que foi advogado de um daqueles que são julgados no
caso do mensalão, não se dá por impedido ou suspeito. Esse mesmo Ministro vai ao jornal e diz que esse
processo vai passar para frente, quem sabe, mais
dois ou três anos, no julgamento de embargos infringentes que não se encontram no Regimento Interno
do Supremo e cuja previsão a Lei no 8.038, de 1990,
não estabelece. Deputados condenados aprovando lá,
na Comissão de Constituição e Justiça, proposta de
emenda à Constituição para subordinar as decisões
do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional.
Percebemos. Estamos em um momento importante
da nossa história. E, aqui, muito bonito, parece um ditado do Estado de Mato Grosso: “por fora, bela viola;
por dentro, pão bolorento”. Nós todos estamos aqui e
parece que nada está a acontecer. Estamos em uma
ilha, em uma ilha azul, uma ilha iluminada, uma ilha
da fantasia. Parece que nada está a ocorrer aí fora. E
muito está a ocorrer aí fora! O que está a ocorrer aí fora
não são 20 centavos de uma passagem. Não são 20
centavos! O que está a ocorrer aí fora é o cansaço do
sistema político, não contra a democracia, não contra
o Congresso Nacional, não contra isso. É lógico que,
neste momento, aqueles mais radicais, aqueles que
gostam de praticar a violência e querem praticá-la se
ocupam deste momento. Estes devem ser afastados
e responder às penas da lei. Agora, a manifestação
é um direito fundamental do cidadão. E já encerro dizendo que, ontem, às 17 horas, o Ministro Fux, aquele
que “mata no peito”, segundo a entrevista na Folha de
S.Paulo – ou “mataria no peito”, não sei o tempo verbal
que foi utilizado –, garantiu o direito constitucional à
manifestação. Porque lá, nas Minas Gerais, um desembargador proibiu as manifestações, e o Ministro do Supremo Tribunal Federal garantiu essas manifestações.
Encerro, prometo ao senhor, dizendo que gostaria que
V. Exª respondesse uma pergunta: as manifestações
começarão daqui a 30 minutos, 40 minutos, aí fora; vamos fechar esta Casa? Vamos encerrar esta sessão?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu posso responder, no exercício da Presidência, que nós ficaremos aqui, durante toda a noite, se
necessário for, enquanto houver a manifestação.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Porque nós, aqui, estamos
exercendo as nossas atribuições. O cidadão tem o direito de se manifestar, mas o Congresso, em especial
o Senado, não pode...
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Tem
a obrigação de funcionar.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim,
tem a obrigação de funcionar. Agradeço a oportunidade de apartear V. Exª, um político de 60 anos de política, mas um político de quem não conheço nenhuma
mancha, nenhuma mácula, nenhuma nódoa na sua
vida pretérita, na sua vida passada. Por isso, tenho a
honra de aparteá-lo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agradeço. É bom porque o aparte é longo...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com certeza absoluta, o senhor terá todo o
tempo necessário.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
é brilhante. S. Exª fala como Procurador-Geral e como
Senador da República.
V. Exª abrange dois Poderes. Logo, logo, no ano
que vem, abrangerá o terceiro, uma vez que será Governador de Mato Grosso. Mas esses dois V. Exª já
os abrange.
Recomendaria, se fosse falar aos meus irmãos
do MDB, que, primeiro, não vão que não seríamos bem
recebidos; segundo, vão sem camisas e sem bandeira
do MDB! Vão como cidadãos! Fui outro dia aqui, em
Brasília, como estava aparecendo e havia muita gente
que me conhecia, mais do que eu imaginava, fui ficando
para trás, fui ficando para trás para não me identificarem, pois achava que não era hora nem era momento,
embora até fosse, relativamente, bem recebido.
Mas, desta tribuna, proponho o seguinte: meu
amigo Cristovam...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Estou desligando o celular só para ouvir V. Exª,
pela importância do debate. Fique na tribuna o tempo
que entender necessário.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Obrigado.
V. Exª é o autor de uma manifestação que íamos
lançar na quinta-feira. Na quinta-feira, assinei junto, o
Pedro assinou junto, mas assinamos atrás da assinatura de V. Exª, onde conclamávamos ao povo que havia chegado a hora, que era para começar. Meia hora
depois começou; e, infelizmente, não tivemos tempo
para V. Exª ocupar a tribuna. Mas, meia hora depois,
começou. O que V. Exª dizia ainda acho que, hoje, é
hora de dizer; é hora de dizer a esses jovens: em primeiro lugar, sejam firmes; não aceitem a provocação do
PT, se ela acontecer realmente lá na Avenida Paulista;
deixem claro – como vocês estão deixando claro – que
quem quebrou o antigo Congresso Nacional, o Palácio
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Tiradentes, não foram vocês; foi outro tipo de gente.
Quem quebrou a porta e todos os vidros da Prefeitura
do Rio de Janeiro não foram vocês.
E um apelo que faço: iniciem o movimento. Vocês
já estão falando e falando muito bem, falando em recusar a PEC nº 37; falando contra nós do Congresso
– e não vou citar –, mas falando; pedindo a imediata
apuração das irregularidades nas obras da Copa pela
Polícia Federal e Ministério Público.
E mais: queremos uma lei que torne corrupção,
no Congresso, crime hediondo – e está ali o autor,
Pedro Taques; o fim de um foro privilegiado, pois ele é
um ultraje ao art. 5º da nossa Constituição.
Ou seja, eles já estão botando as teses na rua.
V. Exª, Senador Cristovam, fez ontem um brilhante
pronunciamento; e eu, chateado, porque, anteontem,
eu cheguei aqui às 14h30min e sai às 18h30min, e não
me deixaram falar. Encerraram a sessão, porque havia
uma outra, e não sei o quê. E eu fui embora. E, ontem,
assisti, de Casa, ao seu pronunciamento.
O Presidente da Casa disse que a sua ideia de
reunir para discutir e botar no papel era muito boa, mas
vamos fazer isso. Não é reunir para botar no papel. O
Presidente Sarney já fez isso, todo mundo já fez. Até
já nomearam uma comissão de juristas notáveis para
fazerem a reforma política. É claro que não ia dar em
nada. Mas nós estabelecemos um objetivo. Eles vão
para as ruas e vão botar a proposta na rua. Nós vamos
nos reunir e vamos decidir o que nós vamos fazer. Não
podemos fazer tudo, mas há coisas que podemos fazer.
Primeiro, não podemos aprovar a PEC nº 37, porque é um crime. Se, hoje, só ladrão de galinha vai para
a cadeia, imaginem se promotor não puder denunciar!
Imaginem se Tribunal de Contas, ninguém mais, e isso
só fica com a Polícia! Ninguém mais do que a Polícia!
E nós estamos fazendo isso por medo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nem CPI.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – CPI
não faz, porque CPI não faz coisa nenhuma. A CPI arquivou o Sr. Cachoeira, que está condenado, lá fora,
há 40 anos de cadeia, e está aí tranquilo. Saiu daqui
quase que com voto de louvor. Não!
O Renan pode realmente, mas também não pode
ser uma comissão como a gente faz as comissões. Fazer uma comissão como eles nomearam a Comissão
de Ética – a nossa Comissão de Ética nossa, que é
de um ridículo atroz!
Mas acho que hoje se pode iniciar esse diálogo,
pode-se conversar com esses jovens, não por outro
motivo, mas apenas para com eles estabelecer uma
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pauta. E vamos ao Presidente do Congresso e ao Presidente da Câmara estabelecer: “Isso aqui nós vamos
fazer.” Eu acho que isso pode e isso deve.
Por qualquer critério que eu adote, a não ser pelo
da idade, pelo qual seria V. Exª, assim como pelo da
feiúra, eu tenho que dar a palavra para a Senadora
Ana Amélia em primeiro lugar. Permito.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Pedro Simon, obrigada. Tomo a brincadeira com o
nosso Senador Moka como advindo do bom relacionamento que o senhor tem com o correligionário de um
Estado tão querido por nós, que é o Estado de Mato
Grosso do Sul, assim como por ele também ser filho
de gaúchos. Eu queria, Senador Pedro Simon, dizer-lhe que, nesta tarde tão especial e tão simbólica, eu
estou muito orgulhosa de estar representando aqui,
junto com V. Exa e o Senador Paulo Paim, o Rio Grande
do Sul, um Estado com uma história de grande força e
peso na vida do País, mas, sobretudo, porque estamos
aqui, junto com os Senadores de outros Estados e do
Distrito Federal, nessa vigília. Junto com V. Exa, nós,
aqui, fomos contra o Projeto de Lei da Câmara nº 132,
quando V. Exa fez um dos mais memoráveis pronunciamentos neste plenário, que silenciou a todos, mesmo
com aquela grande pressão de homens armados aqui,
dentro do plenário, para que votássemos a favor. Foram
quatro votos, de Senadores que levantaram sua voz
para dizermos que éramos contra: V. Exa, o Senador
Randolfe Rodrigues, o Senador Pedro Taques e eu.
Como disse o Senador Paim, foi uma maciça opção
das lideranças dos partidos políticos a votar. A PEC
nº 132, no meu entendimento, pareceu um indicativo
muito claro de que, no bojo dela, viria a aprovação da
PEC nº 37, que inibe o Ministério Público de exercer
as suas prerrogativas na amplitude das suas consequências e na amplitude que a sociedade brasileira
quer. Quero-lhe dizer que queria o nosso Procurador-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr.
Eduardo de Lima Veiga, e o Presidente da Associação
do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Victor
Hugo Palmeiro, certamente, com os meios de comunicação de que a instituição dispõe, pudessem ver os
Senadores pelo Rio Grande manifestando-se aqui,
pública e ostensivamente, contrários não apenas à
PEC 37, mas, no meu caso, também à PEC 33, que,
igualmente, carece de total sentido num regime democrático. Então, eu vou lhe dizer que estou aprendendo,
Senador, muito com o senhor e com o Senador Paulo
Paim, porque estou aqui há pouco mais de dois anos e
esta escola, para mim, tem sido extremamente exemplar. Juntos, estivemos também nas manifestações da
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OAB do Rio Grande do Sul, fazendo lá aquele movimento contra a corrupção, mas a voz da rua foi muito
mais forte e, no contato que eu tive, aqui, em Brasília,
com os representantes da Associação do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, com os Drs.
Carlos Cantarutti, Antonio Alencastro, Katia Vergara,
Trajano Melo, Berenice Scherer, Conceição Brito, Maria Rosinete de Oliveira Lima, que é Ouvidora do MP
do Distrito Federal e Territórios, Maria Abreu, Rosana
Viegas e Gladaniel Carvalho, eu disse, naquele momento, que as manifestações não tinham começado.
A PEC 37 só não seria aprovada se a voz de fora do
Congresso fosse chegar aqui, se a pressão da sociedade fosse manifestada para chegar a esta Casa. Eu
não tenho bola de cristal. Eu não tinha ideia do que
iria acontecer, mas, hoje, Senadores Pedro Simon,
Paim, Pedro Taques, Randolfe Rodrigues, Cristovam,
Waldemir Moka, Magno Malta, Eduardo Suplicy, nosso
Senador Garibaldi...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Não
esqueça o Senador do PT.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Sim. Meu
querido Senador Suplicy...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
PT está ali. Aquele PT sempre esteve.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Esteve defendendo sempre essas posições, corajosamente. É
bom que se ressalte isto. Pois hoje, Senador Simon,
nós também estamos aqui nesta vigília e agora sabemos que essa voz muito forte no Brasil todo não é só
para baixar o preço da passagem dos ônibus em São
Paulo, no Rio de Janeiro e em várias outras cidades,
mas, sem dúvida, foi essa voz tão forte que fez o Presidente da Câmara adiar a votação que estava marcada para a próxima semana, como muito bem V. Exª
registrou no seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
O companheiro ficou com a fisionomia muito
triste, porque ele se acha... Não, o feio foi brincadeira,
não foi sério.
Tem a palavra.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Pedro Simon, quero dizer da alegria que tenho
de vê-lo nessa tribuna. V. Exª, sem dúvida nenhuma, é
uma referência não só para esta Casa, para o Senado,
mas uma referência de vida, uma referência de fidelidade
partidária, de postura. Senador Pedro Simon, confesso
que passei aqui em função de V. Exª estar na tribuna
e achei que a presença de V. Exª na tribuna teria que
merecer o aparte dos seus pares que o respeitam, para
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mostrar isto para o conjunto da sociedade. É um movimento que está aí. Sempre se falava que o jovem estava
alienado, que o jovem não participava, mas a verdade
é que, nos últimos vinte anos, esses jovens não viram
nada parecido, diferentemente da minha geração, da
geração de V. Exª, quando essas lutas eram muito mais
frequentes. Eu vim do movimento estudantil e participei
de muitas lutas. Eu me lembro de ter presenciado aqui,
no Congresso, a votação das Diretas-Já e de, depois,
sair daqui e participar dos eventos. Eu acho que tem
muito jovem que participa de uma grande manifestação
pela primeira vez. Agora, esses jovens estão trazendo
a sociedade como um todo para a participação. Inicialmente o jovem; hoje o pai do jovem, o avô do jovem.
É uma manifestação muito importante. É claro que, no
meio disso, sempre tem aqueles que estão querendo
se apropriar indevidamente de um movimento legítimo, de depredações desnecessárias. O importante é a
presença da sociedade e do povo na rua. Eu acho que
não tem um recado específico; na verdade, é um aviso,
acho que é um recado dizendo que é preciso mudar. E
não é para um partido ou para outro, pois todo mundo
que tem um mandato ou que está no poder, evidentemente, tem que ouvir isso e canalizar e tentar traduzir
isso. Principalmente, a mudança que se pretende fazer
é essa que nós temos que interpretar para assumir
uma postura que a sociedade vai passar a respeitar. É
o aparte que deixo a V. Exª, mais uma vez orgulhoso
que sou de ter V. Exª na companhia no meu Partido e
na minha bancada.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado a V. Exª.
Estou vendo aqui apenas o Senador Suplicy, a
quem vou dar o aparte. Mas quero perguntar ao Senador: se V. Exª não estará de camisa vermelha na
Avenida Paulista, como não estou vendo ninguém do
PT, só V. Exª e o Paim, será que o resto vai?
Pelo amor de Deus, que os Senadores não compareçam a essa reunião! Não apareçam lá de camisa
vermelha, porque, daqui a pouco, aparece alguém batendo fotografia, alguém mais esquentado. Acho que
há momento para tudo na vida. Repare V. Exª – volto
a repetir – que esse movimento se manifestou a favor
de causas positivas. Fez questão de dizer que não era
contra ninguém, mas a favor do Brasil. Pessoas falaram para mim que não têm ido nunca, mas elas me
falaram para não ir e pediram que eu aconselhasse os
meus amigos de partido para não comparecerem ou,
se comparecessem, para que o fizessem com roupa
simples, no meio do povo.
Repare V. Exª que houve uma reunião, ontem,
da maior seriedade. A Presidenta da República, o
ex-Presidente, o Presidente Nacional do seu Parido
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e o encarregado da coordenação de publicidade se
reuniram para discutir uma série de coisas. Sai o Presidente do seu Partido e dá uma nota fazendo uma
convocação ao PT: nós não podemos fugir, temos que
enfrentar. Vamos de camisa vermelha, vamos a essa
reunião, vamos estar presentes e vamos dizer que
não temos medo.
Para que isso? Mas para que isso? Não era contra o PT. Não ouço ninguém falar do PT, até porque,
cá entre nós, o PT está mandando muito pouco neste Governo. Não dá para dizer que essas coisas que
estão acontecendo aí são coisas do PT. Não foi o PT
que mandou abrir o escritório do Brasil em São Paulo, nem foi o PT que nomeou a secretária. Quer dizer,
essas coisas aí o...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Pedro Simon, quero...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
me lembro até daquele tempo em que quantos estávamos aqui, um monte de Senadores – só do MDB havia
mais de 30 –, e havia um do PT, que era V. Exª, que
nem está hoje portando aos velhos tempos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está no plenário o Senador Walter Pinheiro, um
dos Líderes do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Ah, chegou?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E o
Presidente Paulo Paim.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas
só para dizer que o companheiro Walter Pinheiro terminou de chegar e é acolhido com alegria.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Eu estive aqui às 2 horas.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas,
também, até hoje não entendi por que tiraram a liderança dele, um líder excepcional, de primeira grandeza. A informação que me deram foi de que V. Exª era
independente demais, pensava muito pela sua cabeça.
Mas não entendi até hoje. Palavra que não entendi.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas o
Senador Walter Pinheiro foi eleito e nós temos a prática, no Partido dos Trabalhadores, do rodízio. A cada
ano temos um líder. Este ano é o Wellington Dias, assim como já o foi o Humberto Costa. Então, esse é um
procedimento que acho muito saudável. Mas eu prestei
muita atenção nas suas recomendações. Eu acho que
é próprio dos jovens do Partido dos Trabalhadores. Se
quiserem participar da caminhada, hoje, na Avenida
Paulista, são livres para fazê-lo. Acho que não precisa,
de fato, tendo em conta que o Movimento Passe Livre
sugeriu que não houvesse cores partidárias ali, que os
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jovens filiados ou simpatizantes do PT estejam lá de
camisa vermelha. Acho que a ponderação de V. Exª faz
sentido, porque é uma questão de respeito. Por outro
lado, percebo que, muito provavelmente, hoje, o Movimento Passe Livre estará na Avenida Paulista, a partir
das 5 horas, na esquina da Consolação e em outras
áreas mais, porque serão muitos os que vão com o
sentido de ter alcançado um objetivo muito importante, que era o primeiro objetivo expresso de propor ao
Prefeito não aumentar a tarifa de R$3,00 para R$3,20,
e, finalmente, conseguiu que o Prefeito, depois dos
diversos diálogos e cálculos e até em diálogo com o
Governador Geraldo Alckmin, tivesse anunciado a tarifa
de R$3,00. Então, certamente, esse que foi o primeiro
objetivo principal. Ao ter sido alcançado, vai significar
que esses jovens e pessoas de todas as idades irão às
ruas hoje para comemorar. Eu, ontem, quando conversei com uma das representantes do Movimento, a Srª
Maíra, uma jovem de 22 anos, estudante de Geografia,
que trabalha como garçonete numa lanchonete e é uma
das porta-vozes do Movimento – eu até a cumprimentei logo após o anúncio feito pelo Prefeito Fernando
Haddad –, ao lado dela estavam cantando, e ela falou:
“Agora eu também vou cantar a Internacional.” Eram
muitas vozes ali. Então, hoje, provavelmente, o espírito da caminhada será o de cantar, mas expressando,
ao mesmo tempo, alguns objetivos, tais como os que
V. Exª há pouco citou, para dizer que esse movimento
veio para ter um dinamismo muito forte. Quero, mais
uma vez, aqui dar uma recomendação a eles, dizendo
que eles terão maior força na medida em que se utilizarem dos meios não violentos, da não depredação,
da não violência, pois, com violência, podem ferir as
pessoas pelas ruas. Portanto, acho que o movimento
vai ganhar ainda maior respeito de todos os brasileiros
na medida em que todos seguirem as recomendações
desses representantes. Com eles dialoguei na sexta-feira passada, marquei um encontro na padaria em
frente à Câmara Municipal de São Paulo. Conversei com
algumas dessas representantes e procurei compreender suas razões. E fizeram um apelo de que pudesse
o Prefeito, antes da manifestação de hoje, diminuir a
tarifa. Felizmente, isso aconteceu. Mas esse movimento tem uma repercussão, hoje, formidável. Nós ainda
não sabemos inteiramente como será o nosso diálogo
com essas pessoas. Na segunda-feira, quando fizeram
o primeiro cerco ao Congresso Nacional, estávamos
aqui eu, Paulo Paim e Inácio Arruda. Depois, chegou
aqui Rodrigo Rollemberg. E nós até nos dirigimos à
Chapelaria, diante da rampa, que estava inteiramente
tomada, e a direção do Senado e os responsáveis pela
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segurança nos recomendaram: “É melhor não sair lá
fora, porque não sabemos o que é que vai acontecer
com qualquer Senador, por mais querido que ele seja
ou que pareça ter afinidade com eles, porque, de repente, pode surgir um incidente.”
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
verdade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
aproveito esta oportunidade, Senador Pedro Simon, se
me permite, para revelar aqui um diálogo pessoal que
tive com V. Exª no início desta semana ou há poucos
dias. Eu lhe perguntei: “V. Exª vai ser candidato outra
vez em 2014?” O que quero dizer a V. Exª é o seguinte: tenho a convicção de que o povo do Rio Grande do
Sul, mesmo que V. Exª complete 85 anos no dia em
que terminaremos este mandato nosso, no dia 31 de
janeiro de 2015, reconhece a contribuição de V. Exª,
ainda mais com toda a sua experiência de vida, com
sua postura, com a forma como dialoga conosco nestas ocasiões. V. Exª nos transmite um aprendizado e
valores que são muito significativos. Então, quero dizer a V. Exª que poderá ser eternamente um Senador,
porque, com toda a sua experiência, transmitirá luzes
para caminharmos na melhor direção possível, ouvindo as vozes do povo brasileiro hoje nas ruas. V. Exª
tem captado, ao longo da sua vida, essa consciência,
essa vontade do povo brasileiro de viver com métodos
democráticos para valer, aperfeiçoando nossas instituições com diretrizes sobre como melhorar a representação popular, as quais são as mais saudáveis. Meus
cumprimentos a V. Exª!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
queria ver, quando V. Exª chegar aos 85 anos de idade,
com 36 anos de mandato nesta Casa, como é que V.
Exª responderia a alguém que lhe fizesse esse tipo de
aparte. Acho difícil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu só
quero dizer que, todos os dias, aqui, aprendo com V.
Exª. V. Exª é uma pessoa com quem aprendo desde o
primeiro dia da nossa convivência, em 1º de fevereiro
de 1991. Todos os dias, eu aprendi com V. Exª, até nas
poucas vezes em que porventura tenhamos tido alguma
divergência. Em geral, quase sempre, estivemos juntos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
só vou dizer a V. Exª uma coisa: V. Exª passou dias e
meses pedindo uma audiência para o Lula, e ele não
tinha tempo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não,
ainda estou aguardando.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Ainda está aguardando, porque ele não tem tempo.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
tive uma audiência curta com ele, de 15 minutos, e
ele me disse que ia me convidar para almoçar. Estou
aguardando.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Aí V. Exª foi ao gabinete do Dr. Lula, e, na portaria,
disseram: “Ele não tem audiência marcada.” E V. Exª
respondeu: “Não tem importância, eu espero.” E Lula,
que não tinha outra porta para sair senão aquela em
que estava V. Exª, recebeu-o. Por quantos minutos ele
recebeu V. Exª?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Por 15
minutos, de forma muito cortês. E disse...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Por
quanto tempo?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Por
15 minutos. Mas eu mesmo tinha um compromisso no
Palácio do Governo, com o Governador Geraldo Alckmin, e precisei sair logo. Mas ele me disse: “Eduardo,
vamos marcar um almoço. Tem de ser numa segunda
ou sexta.” Eu estou aguardando.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Se
até o mês que vem ele não marcar...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Desde
o dia 6 de maio, espero que aconteça.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Se
até o mês que vem ele não marcar, nós telefonaremos
para ele, em nome do Senado, pagando o almoço para
ele almoçar com V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
vai acontecer, e daí eu lhe digo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
carta que ele escreveu – ele teve a honra de me mandar uma cópia – mostrou que, nesse tempo todo, na
vida dele, ele acha que tem direito de ser candidato a
Senador, disputando numa prévia. Ele disputa com os
membros do Partido, se quiserem fazer aliança com
outros partidos. Num gesto de elegância, V. Exª disse
que só não concorre com o Lula: “Se Lula quiser, a
vaga será dele.” Esse é o Suplicy, e essa é a maneira
como o Partido dele o trata. Tu vais para o céu também e não vais encontrar muitos companheiros lá, não.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Pedro Simon, o senhor falou de uma espécie
de manifesto que um grupo de nós tinha elaborado
para publicar no final.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Que
coisa fantástica!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Foi na quinta-feira que nós fechamos isso, depois de
um trabalho ao longo de quase uma semana. Ali estava o nome do Randolfe, o seu, o meu, o do Pedro
Taques, o do Aloysio, o do Jarbas Vasconcelos – creio
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que são esses. As coisas são tão rápidas, que, na hora
em que íamos mandar para o jornal, Senador Moka,
vimos que ficou superado. Mas, aproveitando o tempo
livre que nós temos aqui, vou ler o documento, para
que as pessoas vejam como era um documento que
merecia ter sido divulgado até para alertar sobre tudo
isso. O documento começa dizendo: “Nós últimos meses, têm aparecido sinais da fragilidade das instituições
democráticas. A democracia ainda não está ameaçada,
mas as instituições estão cambaleantes. E isso poderá
vir a ameaçar o seu futuro se não despertarmos. [Os
meninos estão nos despertando. E aí segue uma série de demonstrações da fragilidade das instituições.]
A aprovação da medida provisória dos portos sem o
Senado cumprir seu papel de revisor transmitiu ao
vivo, para todo o País, a ideia de que os Parlamentares
votavam uma lei que não conheciam plenamente. O
fato de votar por imposição do Poder Executivo, colocando o Congresso de joelhos, é prova da fragilidade
das instituições. Da mesma forma, é desmoralizante o
Congresso ter três mil vetos não votados e tentar votá-los todos em 24 horas [era isso que nós dizíamos].
Intervenções [mais uma manifestação da fragilidade]
repetidas do Sistema Judiciário no processo parlamentar, seja por erros do Congresso, seja por vazio legal
de leis malfeitas, que levam a interpretações ad hoc
dadas pelo Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal Eleitoral, ou mesmo por provocações originadas
por Parlamentares, até mesmo para impedir o debate
de projeto de lei, tudo isso é prova da fragilidade das
instituições democráticas, como também são as tentativas do Legislativo de criar restrições à liberdade de
imprensa, ao pleno funcionamento de novos partidos e
ao funcionamento do Ministério Público e até mesmo do
Supremo Tribunal Federal [são provas da fragilidade]. O
uso de recursos públicos ou privados do tipo mensalão
ou a liberação de emendas para conseguir apoio de
Parlamentares a favor de propostas do Governo submetem e desmoralizam o Congresso e, em consequência, as instituições democráticas. Igualmente, prova
de degradação das instituições é a falta de nitidez nos
contornos ideológicos e nos propósitos dos partidos,
o que abre a possibilidade de alianças espúrias e até
desavergonhadas, incompatíveis com uma democracia sólida. Ainda mais grave, o Governo Federal usa a
força avassaladora, algumas vezes chantageando os
dependentes de verba pública para submeter governos
estaduais e municipais à vontade do Governo Federal.
Prova dessa tutela é como governadores, prefeitos e
ministros se afastam de candidatos à Presidência da
República de seus próprios partidos, para não enfrentar, cada um deles, o Governo Federal. O uso de publicidade governamental com recursos públicos para
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promover os partidos e o Governo no poder, criando
uma dependência de setores da mídia aos recursos e
à vontade dos governos, reduz a plena liberdade de
imprensa, fragilizando as instituições. [Não há muito
mais.] Até mesmo projetos de nítido interesse social,
como as transferências de renda para camadas pobres, comprometem as instituições quando usadas
sem condicionantes, sem contrapartidas, parecendo
um favor governamental, destruindo a impessoalidade
necessária ao bom funcionamento da democracia. É
preocupante, também, a maneira como as entidades
da sociedade civil, ONGs e sindicatos de empresários
e trabalhadores, são cooptadas ou mesmo corrompidas pelos governos, e a prova é que elas não estão
nas ruas. Finalmente, esses indicadores são suficientes para alertar os Parlamentares e a opinião pública.
[Aqui, vem a última frase.] A democracia ainda não está
ameaçada, mas é necessário defendê-la, antecipando-se aos riscos que sofrem suas frágeis instituições.”
Assinavam Jarbas Vasconcelos, Aloysio Nunes, Pedro
Simon, Pedro Taques, Randolfe Rodrigues e eu próprio.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Repito: “A democracia ainda não está ameaçada, mas
é necessário defendê-la, antecipando-se aos riscos
que sofrem suas frágeis instituições”. Os meninos estão nos despertando.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Esse
manifesto era para sair na quinta-feira. Ele seria lido
às 14h30 aqui, e, às 16h30, o povo já ia para a rua.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Era para sair no sábado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
De repente, demoramos algumas horas e preferimos
recolher, porque não fazia sentido.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Demoramos algumas horas.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Os meninos se anteciparam a nós. Os meninos foram
para a rua demonstrar a fragilidade das instituições.
Eles são democratas e estão preocupados com a fragilidade das instituições, provocadas por erros nossos,
por omissões nossas, por erros do Supremo, por erros do Executivo, pela incapacidade de convivermos
bem dentro de regras que mostrem a independência
de cada Poder. Nós estamos ameaçados, e a prova
disso é que o povo, cansado, cansado de esperar por
nós, foi para as ruas. Só que o povo na rua desperta, mas ele não canaliza as soluções se não passar
por alguns fóruns. Eu creio que o momento agora é
de outro documento como esse, não mais alertando,
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porque isso os meninos fizeram, mas, agora, ouvindo
o alerta deles e propondo algo que, se feito, canaliza
a vontade deles.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Ia
sair o nosso manifesto, tendo V. Exª na frente, e atrás
vinha o povo. Mas acho que vai ficar bem assim: o povo
vai na frente, e nós vamos atrás do povo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Exatamente!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
acho que serve.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
isso! Nós estamos...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Para ser sincero, essa é a melhor posição para nós.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
É verdade!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Nós
não merecíamos ir na frente. Devemos ir atrás mesmo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Nós vamos atrás, pegando propostas deles e trazendo-as aqui para dentro, porque é aqui que se aprova. Ou
se cria um foro mais amplo do que o próprio Congresso, como são as Constituintes, seja plena, que não é
o caso hoje, seja específica, para a solução de algum
problema. Eles nos alertaram. Eles sós não vão conseguir fazer com que suas vontades virem leis. Cabe
a nós ouvi-los – ouvi-los, ouvir o grito deles para nós
desde as ruas – e canalizar esses gritos sob a forma
de instrumentos de mudança que acalmem o povo
brasileiro inteiro, que está cansado de ver tantos erros cometidos, tantas arrogâncias praticadas, tanto
desprezo àquilo que eles querem. Eu fiz questão de
aproveitar a sua fala e de ler o manifesto. Ele não foi
publicado porque não tivemos tempo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Mas, pelo menos, aqui foi aparecido.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
claro. V. Exª pede para que esse manifesto seja transcrito nos Anais da Casa.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Eu espero que seja transcrito, Senador Simon, como
aparte.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Peço à Taquigrafia que esse manifesto faça parte dos
Anais da Casa.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Isso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Já está atendido. O manifesto fará parte dos
Anais da Casa.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
o último aparte. Agradeço a tolerância de V. Exª, mas
a estrela que brilha ali nos ofusca, se não permitirmos.
Pois não.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
A maior estrela aqui é o senhor. O senhor sabe disso e
tem o reconhecimento de todos aqui da Casa. O senhor
nos inspira. É por isso que, quando o senhor utiliza o
microfone, até aqueles que têm posições claramente
contrárias têm dificuldade de se opor à sua posição.
Isso é um respeito conquistado pelos anos que V. Exª
tem e pelo que V. Exª representa para o Brasil. Poucos
de nós aqui, Senador Simon, poucos, poucos – eu diria
que o senhor é um deles – teriam condição de passar
incólumes por essas manifestações e, inclusive, ser
convidado pelos jovens para caminhar junto. V. Exª é
um desses. V. Exª teria condição de ir à manifestação,
de ser abraçado pelos manifestantes e de caminhar
junto com eles, porque, com V. Exª, há uma identificação
do que eles estão falando lá fora. V. Exª tem dito muita
coisa aqui que tem repercutido através de uma minoria. Nós dissemos, insistimos aqui, no plenário, que é
inaceitável aprovar regime de contração diferenciada,
derrubando a Lei de Licitações e derrubando o art. 37
da Constituição, que fala de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não era possível ser feito
isso em função de uma Copa do Mundo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – As ordens do Joseph Blatter, as ordens da Fifa não poderiam
– nós dissemos isto – estar acima da Constituição. Isso
foi dito aqui, no plenário do Senado, quando foi votada
a Lei Geral da Copa, e foi feito ouvido de mercador a
esse reclame. Eu achei interessante que, na abertura da
Copa das Confederações, o Presidente da Fifa tentou
contra-argumentar o movimento de vaias que lá existiam,
e o povo reiterou as vaias em cima dele. Ou seja, o que
está vindo de fora, o que está ecoando e pressionando
aqui dentro são posições que tinham sido defendidas
aqui, no âmbito do Plenário, que têm sido defendidas na
Câmara dos Deputados, mas que aqui não tinham audiência. Não se tem audiência. Não se tinha, não existia,
e não se tem audiência. O questionamento elementar
que está sendo feito pela meninada lá fora é: ora, um
país que consegue fazer, que é capaz de construir estádios de mais de R$1 bilhão também pode construir
um sistema de saúde com o mesmo valor. Pode construir hospitais, centros de saúde, pode ter atendimento
médico do mesmo valor. Mas nós aprovamos o regime
diferenciado de contratação para construir estádios bilionários, e não aprovamos os 10% da receita bruta da
União para a saúde. Vê o contraponto? Ou seja, o que
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está ocorrendo lá fora, neste momento, estava sendo
semeado, estava sendo fermentado. Quando o povo olha
para seus representantes e não se vê representado, busca novas formas de representação. Isso é em qualquer
sociedade. É isso que impulsiona revoluções. Pergunta-se: por que isso está acontecendo? Está acontecendo
pelos erros daqui de dentro, pelos erros da arrogância
de achar que se pode tudo, que se conseguia tudo e que
já tinham sido feitos muitos – abrem-se aspas – “favores
ao povo”. Não é isso o que a meninada está falando lá
fora. Não é isso – não é só a meninada – em relação
às manifestações de rua por todo o Brasil. Fui de uma
geração que ocupou as ruas. Fui da geração que antecedeu esta. O intervalo dessa geração para a minha
é de 20 anos. É maior que a idade dos meus filhos. Eu
falava isso aqui ainda ontem. Meus filhos estão nas manifestações, como provavelmente os filhos de todos nós
estão em alguma caminhada, em algum canto do País.
Posso dizer, com o conhecimento de alguém que viveu
de perto o período anterior. Aliás, eu vivi; V. Exª viveu. V.
Exª estava aqui dentro. Eu estava reclamando lá fora, e
V. Exª estava, já naquele momento, aqui dentro, dando
eco ao que nós reclamávamos lá fora. Quero lembrar
que, naquele momento, há 20 anos, reclamávamos lá
fora, buscávamos eco aqui dentro e tínhamos eco aqui
dentro. O que estou sentindo agora é que os lá de fora
não querem mais nem conversar com os aqui de dentro.
Estão um pouco cansados dos daqui de dentro.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Lá
fora nós tínhamos todo mundo contra nós e só vocês do
nosso lado. E vocês derrotaram militares, Igreja, poder
econômico, a grande imprensa. A mocidade ganhou.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Exatamente. Agora, o que está ocorrendo concretamente? Inicialmente é uma manifestação de completa
aversão, mas, hoje, já vejo que eles publicam nas redes
uma pauta mais concreta. E vamos continuar fazendo
ouvido de mercador a essa pauta? Veja, sobre a PEC
nº 37, o que a Câmara dos Deputados faz? Fazendo
uma analogia futebolística, da mesma forma que um
adversário marca um jogo e o desmarca, quando está
em condições desfavoráveis, a Câmara dos Deputados,
vendo que estava em condições desfavoráveis, desmarcou a votação. Não! Tinha que ter feito a votação
e tinha que ter rejeitado a PEC. Mas se adia a votação
da PEC, quando ela sequer deveria ser apreciada.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se
não nos identificarmos com o que ocorre lá fora, com
o que está acontecendo lá fora, os lá de fora vão achar
cada vez menos importante o que acontece aqui dentro. E vão encontrar outras formas de representação.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Obrigado a V. Exª.
Agradeço a tolerância. Mas é só final que eu havia preparado.
Já se vão mais de 20 anos desde os grandes movimentos populares – aos quais V. Exª se refere. E, convenhamos, permanecem frustradas as expectativas de
mudanças de postura e de prioridades. Apenas alguns
arremedos, exatamente para que tudo permaneça como
está. Migalhas que, também convenhamos, não são suficientes para um grande projeto de paz para o nosso País.
Os movimentos dos últimos dias nada mais são,
portanto, que a explosão de um grito parado no ar, há
mais de duas décadas. Não há como negar: um grito
de esperanças frustradas. Um grito contra a corrupção entranhada em todos os Poderes, em todos os
níveis. Um grito contra a impunidade, principalmente
porque ela se perpetua nas camadas mais abastadas
da população. Um grito contra os gastos supérfluos, na
contramão das necessidades urgentes da educação,
da saúde, da segurança pública, da infraestrutura, da
economia social. Um grito contra a política dos conchavos, longe dos interesses do povo. Um grito contra a dádiva, que ocupa o lugar do legítimo direito. Um
grito contra a falta de um projeto de desenvolvimento
nacional, e não de crescimento atrelado aos ganhos
de poucos, em detrimento de todos.
O recado aos que se julgam donos do poder foi
dado na proibição de bandeiras partidárias em todas
as manifestações, na ausência dos líderes que se
imaginavam perpétuos na condução dos movimentos
populares.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Lá
não estava a UNE. Lá não estava a CUT. Portanto, partidarizar a discussão sobre o atual movimento popular
é um tiro no pé, ainda que com bala de borracha. Há
um grito novo parado no ar. Um grito contra a velha
política. Novas lideranças surgirão sobre outras bandeiras. E, nós, Parlamentares, não podemos passar
ao largo da constatação de que, no centro do poder,
os manifestos se dirigem exatamente a esta Casa, ao
Congresso Nacional.
Não entendo que aqui estejam tão somente as
frustrações, apesar de saber que elas são muitas. Aqui
também mora muita esperança. O Congresso Nacional é o símbolo maior da democracia, e democracia é
um governo do povo. É aqui que o povo mostra o seu
desejo de mudança.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
aqui que, neste momento, o nosso povo deposita a es-
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perança de que é possível fazer uma nova política. De
nada vão adiantar os nossos discursos de cobrança
e de atribuição de culpa a outros Poderes da República, ao partido A ou ao partido B. As sementes de mudança que o povo exige nas ruas estão aqui. O povo
já não quer apenas o combate às pragas das plantas
políticas atuais. O povo quer novas sementes. O povo
deseja novas plantas. O povo exige outros frutos – repito: mudança de postura e de prioridades. Portanto, as
novas plantas da política exigidas pelo povo nas ruas
têm que ser cultivadas com sementes geradas aqui no
Congresso Nacional. O Parlamento é o viveiro das mudas políticas, das mudas sociais, da árvore frondosa da
democracia. Eu entendo este momento como um dos
mais importantes da nossa história. Hoje, a um único
toque, milhares de pessoas ocupam as ruas.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
falta de lideranças bem-definidas é um sinal de repúdio ao velho modo de fazer política, mas é um risco:
enquanto esse velho modo de fazer política ainda estiver no poder, a experiência do que não queremos de
volta. A velha política encontra, na maioria das vezes,
artifícios nem sempre nobres de perpetuação no poder. Ainda que sob o discurso da mudança, desde que
a prática continue a mesma.
O Parlamento não pode permanecer inerte, escudado apenas em discursos.
Ontem, os cálculos deram conta de algo como
300 mil pessoas nas ruas das nossas principais cidades. Se todas elas estivessem em Brasília, certamente
rumariam para o Congresso Nacional, tomariam toda
a Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto e
Supremo Tribunal Federal.
Mas não podemos nos esquecer de que, há muito pouco tempo, 1,6 milhão de brasileiros assinou um
abaixo-assinado contra a eleição do atual Presidente
do Congresso.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E,
se eu disse “atual”, é porque os Senadores fizeram os
tais ouvidos moucos.
Por isso, Sr. Presidente, digo de todo o coração:
o povo está na rua. Neste momento, começa a passeata, e nós estamos aqui. Que tenhamos a coragem
de fazer a nossa parte! Que tenhamos a dignidade de
iniciar as mudanças que o povo espera!
Não calcula V. Exª a emoção com que agradeço a sinceridade e a gentileza de V. Exª, eu, que, na
quarta-feira, sentei-me às duas e meia, saí às sete e
não consegui falar.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Mas hoje nós compensamos. V. Exª falou 1h20,
com os devidos apartes.
Quero cumprimentá-lo, Senador Simon, pelo brilhantismo do seu pronunciamento, deixando claro que
esse movimento, na visão dele, não é contra ninguém.
O movimento tem suas bandeiras, tem suas causas.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– E eu tomo a liberdade de dizer que é bom lembrar a
todos: o PL nº 132 não é a PEC nº 37, para ficar bem
claro ao País. O PL nº 132 foi votado por voto de Liderança; a PEC nº 37, como disse muito bem o Senador Pedro Taques, é voto ali, no painel. Com o voto no
painel, cada um vai ter que dizer como votou, e acho
que o quadro muda, no meu entendimento.
Senador Eduardo Suplicy, para uma comunicação inadiável.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Anibal.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT, Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. Também tenho um breve comunicado. Eu me
inscrevi também.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o
Senador Eduardo Suplicy aguarda para fazer seu pronunciamento, quero aproveitar alguns minutos para informar que, depois dos insistentes apelos que tornamos
públicos aqui, tanto o Senador Jorge Viana quanto eu,
houve a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido
de conceder o legítimo direito de defesa em liberdade
das pessoas que se encontravam presas no Estado do
Acre, em função de uma operação da Polícia Federal.
Houve uma manifestação pública, e eu tive um
posicionamento público firme, exigindo o que eu já havia exigido aqui, no Senado Federal, que era o cumprimento à Constituição. E isso foi mal interpretado
por alguns que tentaram fazer das minhas palavras
como se eu tivesse adotado o preconceito de gênero.
Então, nesse sentido, escrevi uma carta que quero,
rapidamente, tornar pública, aqui, no Senado Federal,
e que será publicada também nos veículos de comunicação do Acre:
Amigo Sílvio e tantos leitores do Jornal A Gazeta e suas gazetinhas; em respeito aos longos anos em que nos conhecemos, alguns
deles como colegas de ofício, achei por bem
externar mais uma vez minha opinião sobre o
que considero excesso nessa chamada Ope-
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ração G-7, principalmente no que diz respeito
à postura de algumas autoridades. Posso ter
exagerado no tom durante minha fala no ato
público em frente ao Palácio [Rio Branco], mas
não ao ponto de me declarar arrependido, porque tenho consciência de que o exagero maior
vem sendo praticado pelas pessoas que têm a
missão de zelar pelo respeito à Constituição e
foram as primeiras a afrontá-la, negando àquelas 14 pessoas que estavam presas havia 30
dias, sem condenação, o direito inalienável
que elas tinham de responder ao processo
em liberdade, como fez o ministro Luiz Fux, do
Supremo Tribunal Federal, na última segunda-feira. Desde que ocorreram as prisões, os advogados vinham requerendo seu relaxamento
porque havia fundamentação legal para isso,
mas, infelizmente, o que valeu foi a decisão autocrática da desembargadora Denise Bonfim,
que encontrou seu momento mais extremo na
polêmica sessão do Tribunal de Justiça sob a
presidência da Desembargadora Cezarinete
Angelim, em que o desembargador Adair José
Longuini, impedido de falar e muito menos de
votar, classificou de “tribunal de exceção”. Procuro fazer o que considero correto e justo e
continuo com a opinião de que as operadoras
do Direito, Desembargadora Denise Bonfim
e Desembargadora Cezarinete Angelim, que
deveriam acima de tudo defender e bem representar uma instituição que é basilar no Estado
Democrático de Direito, que é o Tribunal de
Justiça, agiram para diminuí-lo, instaurando,
repito, o que o desembargador Adair Longuini
classificou de “tribunal de exceção”, a serviço,
como se expressou a OAB secional Acre em
nota pública, da “egolatria” de alguns de seus
membros. As desembargadoras em questão,
que, reconheço, chegaram pelos seus méritos ao mais elevado posto da carreira jurídica
acreana para exercerem mandato vitalício, abdicaram da discrição própria da magistratura
para aderir à exposição comum aos políticos,
que têm mandatos temporários e precisam de
visibilidade diária para prestar contas de seus
feitos aos eleitores.
Pela forma intransigente como se conduziram
nesse processo, considero que elas ainda não
se deram conta de que precisam ser exemplo
de respeito às leis e à Constituição, assim
como nós da política, em nossos mandatos
parlamentares e no Executivo.
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Respeitar às leis é garantir o direito de um acusado que atenda aos critérios estabelecidos,
responder a um processo legal em liberdade,
como fez o ministro Luiz Fux, depois de 37
dias dessas pessoas inconstitucionalmente
segregadas.
Reconheço que é absolutamente lamentável
que o clima de tensão e fragilidade institucional tenha chegado a tal ponto [no Acre]. Mas,
convenhamos, isso tudo poderia ter sido evitado se o devido processo legal estivesse desde o início sendo respeitado. Ainda que tenha
provocado a fúria dos adversários do PT e do
projeto que defendo e o espírito corporativo
de alguns, tenho consciência limpa porque agi
em defesa da Justiça e do direito de cidadãos
que naquele momento estava sendo violado,
clamando para que as desembargadoras se
resolvessem no tocante às suas atribuições
constitucionais e jamais por preconceito de
gênero, como se arvoram a interpretar certos
arautos da moralidade.
O mandato de senador que hoje ocupo tem
data marcada para o seu término, e caberá ao
povo (...) fazer o seu julgamento (...).
Obrigado pela atenção e pelo respeito (...).
E fica esse posicionamento aqui, para deixar bem
claro que não usei de nenhum preconceito de gênero
para com as desembargadoras. Apenas questionei que
elas deveriam prestar o serviço de cumprir a Constituição e as leis e não tomar partido da situação que estava
acontecendo, e que o Ministro Fux bem reconheceu
que as pessoas tinham o direito de responder em liberdade, e assim o fez, acatando o pedido de soltura
dessas pessoas, na última segunda-feira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero até dizer uma palavra ao Senador Paulo Paim, que sabe que, desde 1955, foi fundado o Dieese. E o Dieese, recentemente, inaugurou
a Escola Dieese de Ciências do Trabalho. Eu até quero
sugerir à direção, ao Presidente Antonio de Souza e
aos demais diretores, inclusive ao Nelson Karan, Co-
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ordenador de Educação do Dieese, que lhe convidem
para ali fazer uma palestra.
Eu quero dizer que recebi um presente de aniversário, pois recentemente fui convidado para participar
do Ciclo de Conferências para Alunos, Pesquisadores
e Dirigentes Sindicais da Escola Dieese de Ciências
do Trabalho, para proferir uma palestra sobre a Renda
Básica de Cidadania, no dia 21 de junho de 2013, amanhã, das 9h30 às 12h30, um evento aberto ao público,
nas dependências da Escola Dieese de Ciências do
Trabalho, na Rua Aurora, nº 957.
Se alguém quiser participar, vai me dar muita alegria. Inclusive, no meu diálogo com as representantes
do Movimento Passe Livre, eu disse que seriam muito
bem-vindas a essa palestra, em que vou falar, a convite
de Nelson Karan, a respeito de toda a origem da proposta da Renda Básica de Cidadania, que, conforme
explico no meu livro, leva em conta tudo o que aconteceu desde o início da história da humanidade. Seus
fundamentos estão tanto no Mestre Confúcio como em
Aristóteles, como no Antigo e no Novo Testamento da
Bíblia Sagrada, como nos ensinamentos do Alcorão e
de seus seguidores, como nos ensinamentos do Budismo. Essa proposta leva em consideração as reflexões
de filósofos e economistas no mais largo espectro do
pensamento econômico.
Ademais, falarei a respeito de toda a evolução
do Programa Bolsa Família e de como ele é um passo
para um dia chegarmos à renda básica incondicional.
Portanto, faço aqui o convite, sobretudo aos dirigentes sindicais que frequentam a Escola Dieese de
Ciências Sociais e a todos os interessados em melhor
conhecer. E aqui vai a minha proposta: que um dia V. Exa
também seja convidado para falar tanto da sua história
de interação com o movimento sindical, de interesse dos
trabalhadores. E que V. Exª me convide para o dia em
que fizer a palestra, porque eu quero assistir. Está bem?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou dizer que V. Exª aceita o convite deles para um dia
ali também dar uma aula sobre a vida sindical brasileira, a luta pelos direitos dos negros, dos aposentados,
dos trabalhadores e dos cidadãos brasileiros em geral. Então, é com muito carinho, Senador Paulo Paim.
Sr. Presidente, assim concluo a minha comunicação. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela ordem, e, em
seguida, a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Valadares.
Com a palavra, V. Exª, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Presidente Renan Calheiros, V. Exª tem dado celeridade na Casa à apreciação
de matérias relevantes, tem feito uma condução mais
ágil dos procedimentos.
Está incluída na pauta da próxima semana, mas
penso que temos condições de antecipar a votação para
hoje do Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
que aprova o texto do acordo entre a República Federativa brasileira e a República do Uruguai sobre transporte
pluvial e lacustre na hidrovia Uruguai/Brasil, assinado
em Santana do Livramento, em 30 de julho de 2010.
Nós temos interesse na matéria. Então, se V. Exª
puder incluí-la na Ordem do Dia de hoje seria conveniente.
Esse é o item 7. E o item 8, da mesma forma, meu
caro Presidente. Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo
nº 120, da Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul, que também é matéria de interesse nacional,
assinada no Estado do Paraná, no dia 16 de dezembro
de 2010. O Relator foi o Senador Roberto Requião.
Creio que os itens 7 e 8 poderiam ser votados, se
V. Exª assim o entender. Dessa forma, já limparíamos
a pauta da próxima semana, caro Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, se não houver
objeção da Casa, nós faremos hoje a apreciação dessas matérias, porque não exigem, inclusive, votação
nominal. Elas podem ser aprovadas, como fazemos
sempre, por acordo.
Faremos isso, como V. Exª recomenda.
Senadora Lúcia Vânia, antes da Ordem do Dia,
concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na
noite da última terça-feira, dia 18, o Senado Federal
deliberou sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n° 268, de 2002,
que dispõe sobre o exercício da Medicina, no qual
tive a honra de atuar como relatora na Comissão de
Assuntos Sociais.
Na ocasião, mencionei a relevância da matéria –
que tramitou no Congresso Nacional por mais de uma
década – e o grande esforço de diálogo que foi empre-
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endido com as diversas categorias profissionais para
que se chegasse ao texto que foi apreciado.
Nesse sentido, Sr Presidente, é que me refiro à
deliberação do Plenário sobre o inciso VII do §5º do
art. 4º do Substitutivo da Câmara. O mencionado §5º
traz o rol de atividades que não se caracterizam como
privativas do médico, entre elas, a do inciso VII, que
trata da “realização dos exames citopatológicos e seus
respectivos laudos”.
Esse dispositivo foi inserido no projeto pela Câmara dos Deputados, mas obteve, no Senado, pareceres
na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão
de Educação, Cultura e Cidadania, pareceres que não
especificavam essa competência, deixando um vácuo
a respeito do assunto.
Ao relatarmos o tema na Comissão de Assuntos
Sociais, contudo, opinamos pela manutenção do dispositivo no texto, sobretudo porque resguarda a atuação
de outras categorias profissionais de saúde.
Efetivamente, a posição da CAS foi fruto de acordo que conduzimos com os representantes das categorias envolvidas. Isso representou uma evolução no
diálogo sobre a matéria, a ponto de o próprio relator
na CCJ concordar com a nossa posição.
Verifico das notas taquigráficas da sessão do dia
18, contudo, que, embora não tenha havido qualquer
erro no encaminhamento dado pela Mesa, a complexidade da matéria e a controvérsia que o dispositivo
inicialmente suscitou acabaram levando a equívoco o
Plenário no momento da votação.
Ao deliberarem sobre esse item, aparentemente,
as Srªs e os Srs. Senadores acreditavam, por engano,
que votavam a proposta de supressão do dispositivo,
e não sua aprovação ou rejeição.
Com isso, o Plenário acabou por se posicionar
pela retirada do dispositivo, quando o que se pretendia,
em conformidade com o acordo consubstanciado no
parecer da CAS e o consenso construído na Casa, era
que prevalecesse sua manutenção no texto.
Por tudo isso, Sr. Presidente, na qualidade de
Relatora da matéria na CAS e tendo em vista a convergência que se formou entre as Comissões e as
Srªs e os Srs. Senadores, requeiro seja adotado, para
correção do equívoco identificado nesta Ordem do
Dia, o procedimento previsto no inciso I do art. 325 do
Regimento Interno do Senado Federal, a fim de que
seja submetida ao Plenário a deliberação sobre o inciso VII do §5º do art. 4º do Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n° 268,
de 2002, que dispõe sobre o exercício da Medicina.
Espero a posição de V. Exª.
É o seguinte o documento encaminhado pela
Relatora:
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Senhor Presidente,
Na noite da última terça-feira, dia 18, o Senado
Federal deliberou sobre o Substitutivo da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n° 268, de
2002, que dispõe sobre o exercício da Medicina, no
qual tive a honra de atuar como relatora na Comissão
de Assuntos Sociais.
Na ocasião, mencionei a relevância da matéria –
que tramitou no Congresso Nacional por mais de uma
década – e o grande esforço de diálogo que foi empreendido com as diversas categorias profissionais para
que se chegasse ao texto que foi apreciado.
Nesse sentido, Senhor Presidente, é que me refiro à deliberação do Plenário sobre o inciso VII do §
5° do art. 4° do Substitutivo da Câmara. O mencionado
§ 5° traz o rol de atividades que não se caracterizam
como privativas do médico, entre elas, a do inciso VII,
que trata da “realização dos exames citopatológicos e
seus respectivos laudos”.
Esse dispositivo foi inserido no projeto pela Câmara dos Deputados, mas obteve, no Senado, pareceres
contrários da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
e da Comissão de Educação, Cultura e Cidadania (CE).
Ao relatarmos o tema na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS), contudo, opinamos pela manutenção
do dispositivo no texto, sobretudo porque resguarda a
atuação de outras categorias profissionais de saúde.
Efetivamente, a posição da CAS foi fruto de acordo
que conduzimos com os representantes das categorias
envolvidas. Isso representou uma evolução no diálogo
sobre a matéria, a ponto de o próprio relator na CCJ
concordar com essa nossa posição.
Verifico das notas taquigráficas da sessão do dia
18, contudo, que – embora não tenha havido qualquer
erro no encaminhamento dado pela Mesa – a complexidade da matéria e a controvérsia que o dispositivo
inicialmente suscitou acabaram levando a equívoco o
Plenário no momento da votação.
Ao deliberarem sobre esse item, aparentemente,
as Senhoras e os Senhores Senadores acreditavam,
por engano, que votavam a proposta de supressão
do dispositivo, e não sua aprovação ou rejeição. Com
isso, o Plenário acabou por se posicionar pela retirada
do dispositivo, quando o que se pretendia – em conformidade com o acordo consubstanciado no parecer
da CAS e o consenso construído na Casa – era que
prevalecesse sua manutenção no texto.
Por tudo isso, Sr. Presidente, na qualidade de Relatora da matéria na CAS, e tendo em vista a convergência que se formou entre as Comissões e as Senhoras e os Senhores Senadores, requeiro seja adotado,
para correção do equívoco identificado, o procedimento
previsto no inciso I do art. 325 do Regimento Interno
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do Senado Federal, a fim de que seja submetida ao
Plenário a deliberação sobre o inciso VII do § 5° do
art. 4° do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n° 268, de 2002, que dispõe
sobre o exercício da Medicina.
Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Senadora Lúcia Vânia, pela ordem,
aborda exatamente um assunto da Ordem do Dia.
Portanto, antes de concedermos a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares, nós vamos dar início à
Ordem do Dia, para que nós possamos inclusive resolver essa questão. Está bom assim?
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares. E, como disse, já estamos na Ordem do Dia.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
objetivo da minha presença na tribuna é tão somente
para confirmar a proposta, o pedido da Senadora Lúcia
Vânia, que foi Relatora do Ato Médico na Comissão
de Assuntos Sociais.
Quando esta matéria do Ato Médico passou pela
última vez na CCJ, eu fui o Relator da mesma, e este
assunto do exame citopatológico não foi ventilado; não
houve uma demanda para que se incluísse no texto
aquilo que existia na Câmara dos Deputados. De tal
modo que, no art. 4º do Ato Médico, em que constam
todas as atividades privativas do médico, não há nenhuma referência a que o médico pudesse realizar ou
fosse da sua competência ou atribuição o exame citopatológico. Assim, o projeto foi aprovado na Comissão
de Justiça sem fazer nenhuma referência a este tema,
já que os segmentos que foram ouvidos durante dois
anos não tocaram neste assunto. Se tivessem tocado, nós teríamos incluído, como fez, corretamente, a
Senadora Lúcia Vânia, inclusive com a participação
ativa da Senadora Grazziotin, do Estado do Amazonas, que é farmacêutica e acompanhou detidamente,
como membro da Comissão de Assuntos Sociais, com
o maior interesse e a maior desenvoltura este assunto.
Graças a essa combinação de esforços... Inclusive, fui chamado para uma reunião antes da votação da
Comissão de Assuntos Sociais, para a inclusão desse
dispositivo, que proporcionava às demais categorias
da saúde o direito, a atribuição, a competência do exame citopatológico. Eu concordei antes da votação da
CAS, em atenção, em respeito – que eu não poderia
deixar de ter – a essa reivindicação justa de diversas
categorias, inclusive dos farmacêuticos, na Comissão
de Assuntos Sociais.
Portanto, Sr. Presidente, em função desses entendimentos, inclusive com os próprios médicos, é que a
Senadora Lúcia Vânia fez a inclusão, acertadamente,
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de um inciso, o inciso VII do §5º do art. 4º do Ato Médico, que diz: “a realização de exames citopatológicos e
seus respectivos laudos”. Nada mais claro do que isso.
Ontem, na votação do Ato Médico, o Presidente Renan Calheiros conduziu com muita correção os
trabalhos, com muito equilíbrio, com muito interesse,
diga-se de passagem, e não cometeu nenhum equívoco. O equívoco foi aqui no plenário; quando o Plenário
queria a manutenção de um dispositivo, esse dispositivo foi rejeitado. Então, na realidade, o que o Plenário queria, o que o legislador queria, o que o Senado
queria não era a rejeição, mas a aprovação do inciso
VII do art. 4º do Ato Médico.
Quero confirmar a V. Exª, primeiro, o acerto da
condução dos trabalhos de V. Exª,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE_ – ...que, várias vezes procurou o esclarecimento de como o Plenário queria votar. Agora,
felizmente, ainda há tempo, já que a matéria não foi
enviada à sanção presidencial, de que essa correção
seja feita ainda hoje no plenário desta Casa.
Agradeço a V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – AM.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Quero, primeiro, cumprimentar a Senadora Lúcia
Vânia e o Senador Valadares, que acaba de falar, e
registrar o empenho que ambos tiveram durante toda
a análise desse projeto, que está há mais de uma década no Parlamento brasileiro.
E quero também reconhecer que a Mesa encaminhou corretamente. Acho que faltou uma melhor
compreensão do Plenário, Sr. Presidente. Eu mesma
votei de tal forma que achava estar mantendo o inciso
VII do § 5º do art. 4º.
Veja bem V. Exª, havia três pareceres. Nós tentamos mostrar que o parecer que queríamos votar era o
da Comissão de Assuntos Sociais. Entretanto, tecnicamente, eles se assemelham, tanto o da Comissão de
Constituição e Justiça, como o da outra comissão, cujo
Relator, salvo engano, foi o Senador Cássio Cunha Lima.
E registro que esse acordo que fizemos, no âmbito da CAS, tanto com a participação do Senador
Valadares quanto com a participação do Senador
Cássio Cunha Lima, que havia sido Relator na matéria
também, é muito importante, Sr. Presidente. Porque,
apesar de o art 4º dizer que “São atividades privativas
do médico”, o §5º desse artigo excetua, dizendo o se-
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guinte: “Excetuam-se do rol das atividades privativas
do médico”. Aí vem o inciso VII, que foi o que a Comissão de Assuntos Sociais incluiu, por proposição da
Senadora Lúcia Vânia, Relatora – nós apresentamos
e a Senadora acatou: “VII – A realização dos exames
citopatológicos e seus respectivos laudos”. Isso é muito
importante, porque garante a atividade ao médico, mas
garante também ao farmacêutico e ao bioquímico, que
já realizam muito bem essa atividade, Sr. Presidente.
Então, quero concordar com o encaminhamento
da Senadora Lúcia Vânia, do Senador Valadares, para
que a gente possa corrigir esse que foi um equívoco
não da Mesa, mas um equívoco do Plenário.
Também votamos a matéria quase 11 horas da
noite, Sr. Presidente, depois de um debate muito caloroso em relação ao Fundo de Participação dos Estados.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Primeiramente, com referência ao objeto da questão levantada pela Senadora Lúcia Vânia, a
Presidência esclarece que houve absoluta, como todos
disseram, regularidade regimental no procedimento de
votação do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei nº 268, de 2002, do Senado Federal.
Entretanto, tendo em vista as manifestações feitas agora pela própria Senadora Lúcia Vânia, pela
Senadora Vanessa Grazziotin e pelo Senador Antonio
Carlos Valadares, reiterando o parecer favorável da
Comissão de Assuntos Sociais ao inciso VII do § 5º
do art. 4º do Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 268, de 2002, determinando que a
realização de exames citopatológicos e seus respectivos laudos não seja privativa de médicos.
A Presidência, evidentemente, não havendo objeção do Plenário, submeterá novamente o referido dispositivo à deliberação da Casa, nos termos do inciso I
do art. 325 do Regimento Interno do Senado Federal.
Esclarece ainda a Presidência que a matéria deixa
de ser enviada à Comissão de Assuntos Sociais e à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo
em vista manifestação dos relatores nessas comissões
permanentes do Senado Federal.
Parece não haver objeção.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o dispositivo citado, ele será mantido
no texto do projeto, como pediu a Senadora Lúcia Vânia, como pediu o Senador Antonio Carlos Valadares
e a Senadora Vanessa Grazziotin.
Como consequência, a Presidência determina
a republicação da redação final para fazer constar o
dispositivo que acaba de ser aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queremos comunicar à Casa que o Supremo Tribunal Federal está concluindo apreciação da
liminar concedida pela suspensão do Projeto de Lei
da Câmara nº 14, de 2013, que, aprovado na Câmara,
estava tramitando no Senado Federal.
Já votaram todos os Ministros. Está apenas a
votar o Ministro Celso de Melo.
Há pouco perguntado com relação à inclusão ou
não na pauta deste projeto, fiz questão de dizer que
nós não havíamos decidido nada com relação a isso,
com relação à inclusão do Projeto de Lei nº 14 na pauta do Senado Federal.
Essa é uma decisão que vamos tomar posteriormente, com a própria Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB
– AL) – Aproveito também a oportunidade para destacar
a relevância do Projeto de Lei do Senado nº 342, de
2012, de nossa autoria, que altera a Lei nº 8.800, de 19
de setembro de 1990, para dispor sobre as informações
do cartão de identificação do usuário do Sistema Único
de Saúde, que trata da determinação legal para manutenção do cartão nacional de saúde. Como todos sabem,
importante instrumento na identificação dos usuários do
Sistema Único de Saúde aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais com emenda do Senador Romero Jucá.
Esse cartão é instrumento imprescindível, pois
viabiliza a segurança, a rapidez, a precisão no atendimento do usuário do Sistema de Saúde.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Fora do microfone.) – Posso comentar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pode, claro!
Senador Casildo Maldaner, pela ordem, concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Posso comentar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pode, pode comentar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de comentar sobre este tema porque participei
da Comissão de Assuntos Sociais no dia de ontem,
quando da votação desta matéria. Gostaria de ressaltar
que a proposta é de origem de V. Exª, nesta Casa,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– ...e com a participação do Senador Romero Jucá. E
foi muito elogiada. O Senador Paulo Paim lá esteve lá,
vários colegas estiveram, e foi muito elogiada essa ideia.
Eu já vinha pregando há muito tempo, no meu
Estado, Santa Catarina, que tínhamos que ter um docu-
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mento que fosse factível imprimir o RH das pessoas, se
é alérgico a isso ou àquilo. Na verdade, essa proposta
vem contemplar isso. Vem contemplar esse vazio. Porque, muitas vezes, pode ocorrer um acidente e a pessoa
não ter alguém da família ou quem a conheça no atendimento; se trouxer o RH da pessoa será fundamental.
Eu diria, Presidente Renan, que poderíamos ir
além. Pedi à assessoria do gabinete para fazer um estudo, e também à consultoria da Casa, se seria possível
fazer com que os programas fossem em nível nacional
e, através dos postos de saúde do Brasil inteiro, os
hospitais tivessem o cadastro de cada pessoa.
Se ocorrer um acidente, acessaria o software, no
cadastro on line, de modo a conhecer, de cada um dos
brasileiros, qual é o tipo sanguíneo, o fato Rh, quais
as peculiaridades que, para o caso de ocorrer necessidades e não se ter a quem informar.
Mas eu quero, neste momento, louvar esse grande
passo, sem dúvida alguma, essa tese que nós aprovamos, ontem, na Comissão de Assuntos Sociais. Inclusive, o Senador Jayme Campos também lá esteve
e manifestou-se em relação a essa matéria.
Meus cumprimentos sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do
Senador Casildo Maldaner, a mobilização e a defesa
que os nossos queridos colegas Senadores fizeram do
projeto na Comissão de Assuntos Sociais, principalmente – e o Senador Casildo Maldaner bem destacou
–, na eventualidade de o usuário do Sistema de Saúde
estar incapacitado de oferecer qualquer esclarecimento
necessário ao seu tratamento. Por isso, a relevância
do projeto ao acrescentar informações sobre o tipo
sanguíneo e possíveis alergias que o paciente sofra.
Assim eu pediria, mais uma vez, aos Senadores
que apóiem a tramitação dessa proposição, uma vez
que a sua aprovação é medida significativa para o
atendimento dos brasileiros nas unidades do Sistema
Único de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à
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Amazônia Ocidental no prazo de vigência
da Zona Franca de Manaus.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Consulto a V. Exª se deseja...
Não havendo quem queira discutir a proposta,
a matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para dar prosseguimento à
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 41, de 2013 (nº
564/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai sobre Transporte Fluvial e
Lacustre na Hidrovia Uruguai/Brasil, assinado em Santana do Livramento, em 30 de
julho de 2010.
Parecer é favorável.
Parecer de nº 523, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve como
relator o Senador Roberto Requião.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Decreto Legislativo.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 2013
Aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai sobre Transporte Fluvial e
Lacustre na Hidrovia Uruguai-Brasil, assinado em Santana do Livramento, em 30 de
julho de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a
República Federativa do Brasil e a República Oriental
do Uruguai sobre Transporte Fluvial e Lacustre na Hidrovia Uruguai-Brasil, assinado em Santana do Livramento, em 30 de julho de 2010.
(*) A íntegra do projeto encontra-se publicado no DSF de 2-4-2013.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 120, de 2013 (nº
471/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Decisão CMC nº 63, de
2010, Alto Representante-Geral do Mercosul, aprovada na XL Reunião Ordinária do
Conselho do Mercado Comum, realizada
em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em
16 de dezembro de 2010.
O Parecer favorável, sob nº 524, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
teve como Relator o Senador Roberto Requião.
Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros colegas, foi oportuna a tese levantada pela
Senadora Ana Amélia para que, tanto aquele que foi
firmado em Livramento, que votamos anteriormente,
como, agora, esse acordo também firmado em Foz
do Iguaçu, em relação também ao fortalecimento do
Mercosul...
Por que nós temos que apoiar isso e pensar em
fazer com que isso se revigore? Para contrapormos
um pouco o que se está criando aí. Nós temos, aí, a
Aliança do Pacífico, que está se fortalecendo, entre os
países do Peru, a Colômbia, o México, e nós estamos,
de certo modo, a perder tempo, a perder terreno, como
se diz na gíria.
Eu nunca me esqueço de que, quando se iniciou
o primeiro acordo, as tratativas iniciais do Mercosul,
nos idos, se não me engano, de 89/90, quando o Presidente Sarney era o Presidente da República e o da
Argentina, se não me engano, era o Presidente Alfonsín,
quando se deu os primeiros passos rumo ao Mercosul,
já se falava no Mercado Comum Europeu, e, aqui, se
iniciavam os caminhos do Mercosul.
Eu nunca me esqueço, inclusive quando eu passei o Governo de Santa Catarina, em 1991, eu recebi
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uma bolsa do CNPq e fiquei quase cinco meses em
Madri, participando de estudos internacionais. E a
monografia que apresentei, com esse trabalho, dizia
respeito às partes iniciais dos entendimentos do Mercosul. Passamos nessa linha o trabalho, e isso já faz
vinte e poucos anos. Nós estamos aí e temos que fortalecer cada vez mais.
Por isso, essa matéria vem ao encontro disso. E
eu quero elogiar, mais uma vez, a atenção e o alerta,
Senadora Ana Amélia, em levantar esses dois casos
para que nós pudéssemos aproveitar o dia de hoje
para aprovarmos.
Eram as considerações, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Apenas
um registro, Senador Presidente, em homenagem ao
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – ... pela referência feita
pelo Senador Casildo Maldaner.
Trata-se de uma curiosidade apenas, até porque
a história precisa fazer esse registro.
À época em que o nosso colega Senador Sarney
era Presidente da República, no momento do início
das tratativas para se criar o Mercosul – e ele brincou
comigo, à época, porque eu era jornalista e estava lá
em Buenos Aires nessa cobertura –, houve uma tentativa de se criar uma moeda comum no âmbito do
Mercosul, a exemplo do que existe, hoje, com o Euro.
A moeda se chamaria “gaúcho”, ou “gaúcho”, em espanhol, como referência à figura mais emblemática e
mais exemplar da região. O Presidente Sarney, aqui
presente, lembra-se bem disso.
Lamentavelmente, a moeda não existiu, mas
desejamos que o Mercosul continue um bloco, uma
união aduaneira sólida, como disse o Senador Casildo
Maldaner, que fez até monografias a respeito disso.
Apenas esse registro, Sr. Presidente, agradecendo
a sua gentileza de ter incluído na pauta matérias que
estavam pautadas para a próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir
a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº
120, de 2013.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2013
Aprova o texto da Decisão CMC nº 63, de
2010, Alto Representante-Geral do Mercosul, aprovada na XL Reunião Ordinária do
Conselho do Mercado Comum, realizada
em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em
16 de dezembro de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Decisão CMC nº
63, de 2010, Alto Representante-Geral do Mercosul,
aprovada na XL Reunião Ordinária do Conselho do
Mercado Comum, realizada em Foz do Iguaçu, Estado
do Paraná, em 16 de dezembro de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Decisão, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador Walter Pinheiro, eu quero comunicar à Casa que
eu estou tendo a honra e a satisfação de assinar os
autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 268, de
2002 (nº 7.703, na Câmara dos Deputados), aprovado
pelas duas Casas do Congresso Nacional, que dispõe
sobre o exercício da Medicina.
O projeto está sendo mandado à sanção.
Encerrada a Ordem do Dia.
(*) A íntegra do projeto encontra-se publicado no DSF de 4-6-2013.

São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Sérgio Souza,
que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de
cargo público que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
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com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que
tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
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oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício Oliveira, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que
apresenta, com voto vencido do Senador
Eduardo Braga.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os
arts. 92 e 111-A da Constituição Federal,
para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar
os requisitos para o provimento dos cargos
de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe
a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:

JUNHO
DE 2013
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 244, DE 2013
Acrescenta o § 7º ao art. 116 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, para determinar a
obrigatoriedade da divulgação, nos convênios celebrados pela União, da origem dos
recursos empregados na aquisição de bens
imóveis, equipamentos e veículos.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 116. ........................................................
........................................................................
§ 7º Os convênios e contratos de repasse em
que se promova a aquisição de bens imóveis,
equipamentos e veículos com recursos transferidos pela União deverão conter cláusula que
determine a divulgação, nos bens em questão,
de forma clara e visível para a população, da
origem dos recursos.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este Projeto de Lei do Senado (PLS) tem o propósito de estabelecer a obrigatoriedade de identificação
dos bens adquiridos pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios com recursos de transferências voluntárias
da União. Os convênios e contratos de repasse celebrados pela União, sempre que envolverem a aquisição
de bens imóveis, equipamentos e veículos, deverão
prever a identificação e divulgação, no próprio bem,
da origem dos recursos empregados na sua aquisição.
A medida visa coibir o uso político das transferências voluntárias de recursos federais para os governos
dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Com essa
determinação, os governadores e prefeitos não mais
poderão auferir dividendos políticos, de forma indevida, com o repasse de verbas da União. A fórmula que
propomos deixará claro para a população, por exemplo, que a aquisição de ambulâncias, ônibus escolares
e viaturas policiais não foi efetuada com recursos da
Prefeitura ou do governo do Estado, se for esse o caso.
Os cidadãos têm o direito de saber a origem dos
recursos que custearam a aquisição dos bens públicos colocados a sua disposição. Isso é fundamental
para que possam formar um juízo esclarecido sobre a
atuação dos agentes políticos de cada esfera de governo, ganhando condição de avaliar a competência
administrativa de cada um deles.
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Por essas razões, pedimos aos Senhores e Senhoras Senadores o apoio a este projeto.
Sala das Sessões, Senador Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Dos Recursos Administrativos
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei,
no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos
e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública
depende de prévia aprovação de competente plano de
trabalho proposto pela organização interessada, o qual
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – identificação do objeto a ser executado;
II – metas a serem atingidas;
III – etapas ou fases de execução;
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases
programadas;
VII – se o ajuste compreender obra ou serviço
de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão
devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador.
§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em
estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades
ocorrentes:
I – quando não tiver havido comprovação da boa
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida,
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante
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procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de
controle interno da Administração Pública;
II – quando verificado desvio de finalidade na
aplicação dos recursos, atrasos não justificados no
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas
conveniais básicas;
III – quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador
dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema
de controle interno.
§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma
do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente,
no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de
contas do ajuste.
§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador
dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada
pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 695, DE 2013
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REQUERIMENTO Nº 696, DE 2013
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão votados oportunamente.
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É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 698, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, seja considerada como
missão política de interesse parlamentar minha participação na Jornada Mundial da Juventude 2013, na
cidade do Rio de Janeiro, no período de 22-7-2013 a
28-7-2013, representando o Senado Federal por indicação do Presidente.
Sala das Sessões,– Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 699, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
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138, de 2011 e do PLS nº 227, de 2011, por versarem
sobre matérias correlatas.
Sala das Sessões, em
de junho de 2013. –
Senador José Pimentel
REQUERIMENTO Nº 700, DE 2013
Requeiro, nos termos do item 12 da alínea “c”
do inciso III do Art. 255, combinado com os incisos I
e II do Art. 104-C, do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF), que o Projeto de Lei do Senado nº
626, de 2011, que “Dispõe sobre o cultivo sustentável
da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas
Cerrado e Campos Gerais situados na Amazônia Legal e dá outras providências”, seja encaminhado para
apreciação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT.
Justificação
O projeto em questão altera significativamente o
zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar (ZAE
da cana), aprovado pelo Decreto nº 6.961, de 17 de
setembro de 2009, ao incorporar áreas que foram excluídas pelos estudos técnicos, no caso os biomas
Amazônia e Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai, das
áreas passíveis de se realizar a expansão dessa cultura.
O argumento de que tais áreas são necessárias
para o desenvolvimento econômico das regiões que
compõem a Amazônia Legal dominou o debate nas
Comissões que já apreciaram a matéria. De outro
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lado, o projeto interfere diretamente no zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar (ZAE da cana),
instrumento técnico-científico que definiu as áreas de
expansão. Portanto, esse tema, ainda carece de maior
aprofundamento, razão pela qual requeremos que a
matéria seja encaminhada à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática –
CCT, para aprofundar a discussão.
Sala das Sessões, Cristovam Buarque, Senador
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
apenas para agradecer V. Exª pela presteza com que
atendeu a nossa solicitação. Pode ter certeza de que
essa presteza fez com que levássemos tranqüilidade
a 150 mil farmacêuticos no País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós é que, mais uma vez, parabenizamos V. Exª, que foi muito importante para que esta
matéria chegasse aonde chegou.
Esperamos que a sanção da Presidenta ocorra
o mais rapidamente possível.
Senador Walter Pinheiro, tem a palavra V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
dizer que estou cedendo a minha inscrição ao nobre
Senador Jayme Campos, dos campos de Mato Grosso.
Então, cedo a minha inscrição para que S. Exª possa
usar da tribuna.
Eu gostaria ainda de chamar V. Exª à atenção
sobre duas coisas. A primeira delas é o esforço que
todos nós empreendemos aqui para a apreciação da
matéria que trata da distribuição do Fundo de Participação dos Estados, para os Estados, e o esforço para
que, na próxima terça-feira, tenhamos a apreciação
por parte da Câmara.
Então, o pleito que já fiz a V. Exª é no sentido de
dialogar com os Governadores, de dialogar inclusive
com a Câmara dos Deputados, para que tenhamos a
oportunidade de aprovar essa matéria e, portanto, sair
dessa instabilidade jurídica.
O segundo ponto, sobre o qual também já havia
conversado com V. Exª, é que estou retomando uma
proposta que, inclusive, fiz em 1998. Depois, voltamos
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a discutir isso, logo após a aprovação da reforma administrativa. Portanto, isso dialoga com essa problemática da PEC nº 37, que é a discussão acerca de
um instrumento que, verdadeiramente, possa tratar
as atribuições de instituições, e não por meio de uma
emenda constitucional.
Portanto, eu até assisti, no dia de hoje, às discussões acerca do adiamento da votação ou coisa do
gênero... A proposição que fiz a V. Exª, que espero possamos fazer à Câmara dos Deputados – e conversei
também com o Ministro da Justiça no dia de ontem –,
é que, na minha opinião, deveríamos retirar essa PEC
e discutir, entre as duas Casas, a elaboração de um
projeto que trate da questão das atribuições. Não é na
Constituição que vamos escrever a atribuição desse
ou daquele membro, desse ou daquele Poder ou daquela instituição.
Portanto, acho fundamental, Senador Jayme Campos, que tenhamos isso, que, no passado, muita gente
chamava de lei orgânica das instituições. Acho que é
o instrumento mais adequado para que nós tratemos
isso à luz, inclusive, da contribuição para organização
do funcionamento dessas instituições, e não tratando a
matéria à luz de relações pessoais ou tentando atender
esse ou aquele desejo de quem quer que seja.
Portanto, o nosso dever é zelar pelo funcionamento das instituições. Acho, pois, importante que possamos
caminhar para isso. As duas Casas já têm maturidade
suficiente para, inclusive, elaborar uma proposta que
possa ser apreciada pelas duas Casas e ir ao encontro da necessidade de estruturar o funcionamento das
instituições no Brasil, e não pontualmente tratar esse
ou aquele comportamento de quem quer que seja. Nós
não podemos ter lei que trate do comportamento de
membros do Poder Público; nós devemos ter leis que
tratem das regras e das condições para que os membros do Poder Público possam atuar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do
Senador Walter Pinheiro.
Eu queria lembrar apenas que, em todos os momentos, nós defendemos a necessidade de ouvir as
vozes das ruas com a maior humildade possível, compreendendo a legitimidade das manifestações, recolhendo seus sentimentos, todos os sentimentos e, no
que couber, encaminharmos as soluções.
Para tanto, daqui a pouco, nós vamos receber uma
representação do movimento, com muita satisfação, o
que significa dizer que o Congresso Nacional, que é
aberto, é a representação política da sociedade, continuará aberto, conversando e decidindo naquilo que
lhe couber e caracterizar o interesse nacional.
Com a palavra o Senador Jayme Campos.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei muito rápido.
Antes de tudo, quero agradecer ao ilustre e valoroso Senador Walter Pinheiro por ter permitido que
eu falasse aqui, na ordem de inscrição, em permuta
com S. Exª, em seu nome.
Nossa Comissão de Assuntos Sociais acaba de
aprovar parecer favorável ao PLS nº 266, de 2012, de
autoria do ilustre Senador Lobão Filho.
A proposição, que tive a satisfação de relatar
naquele colegiado, tem por objetivo isentar o décimo
terceiro salário do trabalhador do Imposto de Renda
de Pessoa Física.
Consideramos a iniciativa extremamente justa,
não só porque resgata o sentido original deste salário
adicional – que foi concebido como uma espécie de
prêmio, de reconhecimento e de incentivo ao trabalhador –, mas também porque a medida certamente
concorrerá para aquecer a economia, uma vez que
sempre tende a tornar-se combustível de consumo.
Isso é muito salutar, tanto para a classe trabalhadora, quanto para o Tesouro Nacional, pois, como
bem enfatizou o autor da proposta, “o efeito econômico gerado pela alta de vendas se propaga para toda
a cadeia produtiva, de tal forma que se pode falar em
efeito multiplicador, afetando o crescimento da arrecadação em ondas sucessivas.”
Historicamente, antes mesmo do décimo terceiro
se tornar um direito do trabalhador, boa parte das grandes e médias empresas tinha o hábito de pagar uma
gratificação aos seus trabalhadores, sempre no mês
de dezembro, visando a proporcionar-lhes a realização
de compras para as festividades do dia do Natal. Com
o passar dos anos, aquilo que era mera liberalidade
do empregador, tornou-se imprescindível para que o
empregado pudesse suprir seu apertado orçamento.
Diante disso, o legislador decidiu reconhecer a
gratificação natalina como um direito trabalhista, por
meio da Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962. Mais
tarde, em 1988, o Constituinte elevou esse direito à
categoria de direito social do trabalhador, inscrevendo-o no art. 7º da Constituição Federal.
Hoje em dia, além da sua função social, que é a
de proporcionar à classe trabalhadora participar mais
ativamente do mercado de consumo, representa também um instrumento importante não só para fazer
frente às suas obrigações financeiras, relativamente a
empréstimos realizados durante o ano, como também
a compromissos financeiros típicos de começo de ano,
como o pagamento de impostos, compra de material
escolar para os seus filhos, entre outros.
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Ademais, o décimo terceiro salário, ao proporcionar aceleração na economia, propicia ambiente favorável para a geração de novos empregos.
Trata-se, portanto, de medida que, em tempos de
baixo crescimento econômico, Senador Paulo Paim,
como o que estamos atravessando no momento, deverá incrementar o desenvolvimento do mercado de
trabalho e a circulação de bens, serviços e renda,
como um todo.
Por isso, acreditamos que, agora distribuído à
Comissão de Assuntos Econômicos, o PLS nº 266 haverá de obter também a coerente aprovação daquela
criteriosa instância e nas demais que o apreciarem
até sua aprovação final para, se Deus quiser, ser logo
transformado em norma jurídica, de modo a favorecer
milhões de cidadãos que, com sua pertinaz dedicação
e esforço, labutam todos os dias, em prol do fortalecimento da economia nacional.
E por espírito de justiça e pelo merecido reconhecimento ao trabalhador brasileiro que conclamo
os estimados colegas a colaborar na aprovação desta
importante matéria.
Concluindo, para talvez prestar uma informação
a alguns milhões de servidores que trabalham nos
órgãos públicos do País, tanto no governo federal
como no governo estadual e nas próprias prefeituras,
esclareço o que acontece quando, nos Municípios ou
nos Estados, é descontado o Imposto de Renda do
salário desse servidor público. Muitos entendem que
esse dinheiro, ou seja, o que é retirado do salário do
servidor, é recolhido para a Receita Federal, mas isso
não é verdade: quando o servidor público municipal ou
o servidor público estadual tem o imposto de renda
descontado de seu salário, o dinheiro fica no caixa da
prefeitura ou no caixa do Estado.
O Governo Federal, através da Receita ou do Ministro da Fazenda, pode ponderar que eventualmente
haverá uma perda de arrecadação, mas eu acho que
seria muito pequena essa perda. E digo isso em função
do que mostram os dados estatísticos que temos aqui
e da própria informação do Ministro da Fazenda: é algo
próximo a R$7 bilhões. E, como bem disse em meu
relatório, isso vai voltar sob a forma de novos tributos,
já que mais dinheiro estará sendo gasto, naturalmente,
no comércio, em supermercados, em farmácias, em
postos de gasolina e assim por diante.
De maneira que, aproveitando a oportunidade,
quero cumprimentar o Senador Lobão Filho pelo projeto, que é meritório e que, tenho certeza, vai ser
aprovado nas demais comissões, particularmente na
Comissão de Assuntos Econômicos, como também
no plenário da Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há, sobre a mesa, Requerimento nº 695, de
2013, solicitando o cancelamento da sessão especial
prevista para o dia 24 de junho de 2013, destinada a
comemorar os 191 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, nos termos dos Requerimentos nºs 203
e 214, de 2013.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT–
RS) – O Senador Magno Malta não se encontra, e o
Senador Anibal também não.
Passo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg,
como orador inscrito.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Presidente, Senador Paulo Paim,
prezadas Senadoras, prezados Senadores, prezada
Senadora Ana Amélia, hoje o Brasil se manifestará
por centenas de milhares, talvez milhões de pessoas
em todos os Estados brasileiros, em mais de 80 cidades brasileiras, nas capitais, no interior do País, com
manifestações de toda ordem.
Tivemos, ao longo da semana, além das manifestações em algumas das principais capitais brasileiras,
também manifestações em várias cidades do mundo.
Essas manifestações têm algumas características: grande parte ou a maior parte dos manifestantes
são pessoas jovens; não há uma liderança ou lideranças específicas; cada manifestante é um sujeito, é um
ator importante, que leva as suas aspirações e as suas
bandeiras para as ruas. E temos a soma de diversas
reivindicações.
Mas seria um equívoco muito grande menosprezar
o conjunto dessas reivindicações, porque, se formos
analisar de forma mais detida, Senador Paulo Paim,
nós vamos perceber que há uma relação muito forte
entre as diversas reivindicações.
Existem algumas coisas em comum que já podemos identificar nessas diversas manifestações. Há
uma crítica contundente à política, aos políticos, aos
partidos políticos e às instituições de forma geral. E,
quando falo em instituições, eu me refiro às três esferas
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do Poder: Executivo, Legislativo e Judiciário, no plano
federal e nos planos estadual e municipal.
Há, também, uma crítica econômica, uma crítica à agenda política e econômica que vem sendo
implementada no Brasil, nos últimos anos, e que não
responde, ou parece estar longe de responder aos
anseios da sociedade moderna, especialmente da
sociedade urbana.
Nós tivemos algumas modificações muito grandes, muito contundentes no País nos últimos anos. Em
primeiro lugar, há 30 anos, ocorreu a transição de um
regime autoritário, ditatorial, Senador Pedro Taques,
para a democracia. E é importante reconhecer os
avanços que experimentamos no Brasil, nos últimos
anos: a própria democracia; a Constituição de 1988;
a liberdade de manifestação e de expressão, que garante que jovens do Brasil todo possam se manifestar
livremente; a liberdade de organização sindical; a liberdade de organização partidária.
O que as ruas parecem dizer é que esse ciclo
acabou, e não que as pessoas querem abrir mão dessas conquistas. Elas estão dizendo claramente: isso é
obrigação do Estado oferecer, mas isso é absolutamente insuficiente para garantir a felicidade das pessoas.
As pessoas querem muito mais!
Nós tivemos uma agenda de distribuição de renda, nos últimos anos, que foi capaz de reduzir a pobreza – é importante registrar que houve redução da
pobreza, mas não acabamos com a pobreza no nosso País –, mas existem ainda desigualdades sociais
muito fortes, desigualdades regionais muito fortes. E
não conseguimos avançar, Senador Casildo Maldaner,
naquilo que é fundamental para o dia a dia das pessoas, especialmente nas grandes cidades. Os serviços
públicos de saúde estão muito ruins; as pessoas, em
todos os lugares do Brasil, esperam meses, anos, para
fazerem uma cirurgia e, muitas vezes, não são atendidas adequadamente na rede pública de saúde – na
maioria das vezes não o são; a mobilidade urbana virou um problema não apenas, Senador Pedro Taques,
para quem usa o transporte coletivo, mas também para
quem usa o transporte individual.
Tivemos políticas, nos últimos anos, de desoneração, de retirada do IPI dos automóveis. Com um
aumento de renda da população, houve a compra de
mais automóveis, mas a infraestrutura viária de nossas cidades não melhorou. As pessoas passaram a
viver grande parte do seu tempo, passaram a perder
grande parte do seu tempo, no dia a dia das grandes
cidades, em enormes engarrafamentos. Isso ocorre
com quem utiliza o transporte individual. Para quem
utiliza o transporte coletivo, ainda é muito pior.
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Estamos assistindo a uma verdadeira tragédia
no que se refere à segurança pública, no Brasil, com
o aumento da violência. A violência atinge, sobretudo,
os jovens. Essa população que está indo às ruas neste
momento está dizendo a todos nós – este recado é para
todos nós e não apenas para alguns –, aos poderes
constituídos, Executivo, Legislativo e Judiciário, que
não estamos dando conta de responder aos desejos,
aos anseios, às expectativas dessa população. Se nós
não tivermos a capacidade de reconhecer isso, de fazer essa autocrítica profunda e de, além da autocrítica,
construir novos modelos de relação política, seremos
literalmente varridos do mapa político.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me permite um aparte, Senador?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Ou mudamos, ou seremos mudados.
Ouço o Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Rodrigo Rollemberg, fico às vezes a ruminar
cá comigo essas circunstâncias. Percebi bem, quando V. Exª iniciou as considerações nessa tribuna, que
os reflexos não estão só relacionados a um dos Três
Poderes, mas a todos eles.
E, na verdade, há alguma coisa que não são só
os vinte centavos ou coisa de passagem. Todo mundo já está assimilando que os reflexos são mais do
que isso. V. Exª diz que não é só Executivo, Judiciário, Legislativo. Eu diria que são todos os órgãos. Eu
sei lá. Eu acho que há, até, um pouco de FIFA nisso,
há gastos nisso, há exuberância daquilo. E surge um
inconformismo. Eu diria que, na época em que havia
um regime duro, a própria imprensa não tinha aquela
transparência, não tinha aquela liberdade, e as coisas
aconteciam. Aconteciam muitas coisas, muitas vezes
nos porões, mas não se sabia. Quer dizer, aconteciam
às escondidas, mas não saiam às claras. Isso acontecia.
Com a democracia, isso veio a aparecer. Quer dizer,
com a livre informação começou a surgir. Isso fortalece o princípio democrático. Eu sei que muitas vezes
alguns dizem que o regime democrático vira uma certa
balbúrdia, vira uma certa confusão. Tudo bem que vira.
Mas eu acho que, de todos os regimes que são ruins,
o melhor de todos os piores regimes ainda é o sistema
democrático. Se todos são ruins, eu acho que o menos
ruim, eu diria, é o sistema democrático, é o debate. O
debate é a melhor coisa que há ainda. Quer dizer, é
melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos de
tiroteio. E eu fico a me perguntar: será que agora que
a transparência começa a aparecer na informação, e é
essa a insatisfação, principalmente, eu diria, da própria
juventude que vem surgindo aí. E vem surgindo e quer
outras questões colocadas no mapa das discussões,
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como diz V. Exª. Eu não sei se, talvez, um pouco da
insatisfação é da questão de que nós estamos atualmente pensando muito já no ano que vem. Eu às vezes
reflito: a sociedade às vezes não quer nem que se fale
em partidos. Essa questão cansa um pouco. Nós falarmos só das eleições do ano que vem. Tudo que se
pratica, às vezes, é visando ao resultado do ano que
vem. Isso começou a vazar muito cedo. Acho que essa
prática foi muito antecipada. É algo que vai acontecer
daqui a um ano e pouco. Mas parece, dá a entender,
que, no Brasil, em tudo que se faz hoje, procura-se ver
se nós vamos continuar no poder, se vamos continuar
com aquilo que vai ficar conosco. Se isso não dá certo, diz-se: “Olha, tem que praticar mais aquilo”. Aí se
exerce esse ato que vai atender setores da sociedade
que vão nos ajudar no ano que vem. E isso começa a
fazer com que nos despreocupemos com aquilo que o
presente exige. Quer dizer, nos despreocupamos com
aquilo que é uma exigência para nós, que estamos no
comando, no Governo, que temos que visar ao presente. A sociedade não quer aquilo que vai acontecer
nas eleições de outubro ou novembro do ano que vem.
Eles querem ver se trabalham agora. Como diz o outro:
se eles querem falar, deixa; mas deixa nós trabalharmos. Havia um slogan nesse sentido. Nós temos que
pensar é no agora. Vamos trabalhar. Mas e o negócio
do ano que vem? Deixa para depois. Acho que deixa
para depois, que aquilo acontece. Vamos dar os bons
exemplos de prática, de execução, de administração,
que é o natural. As coisas se ajeitam para o ano que
vem. Pergunto-me: como vai ser em Santa Catarina?
Ainda hoje, alguns prefeitos perguntaram: “Como vai
ser o projeto de Santa Catarina no ano que vem?” O
que eu disse a eles? Olha, nós temos uma aliança, um
entendimento, a parceria que construímos em 2010,
mas eu acho que, no ano que vem... Vamos trabalhar
agora. Eu acho, porque vai ser Santa Catarina, no ano
que vem, vamos dar o exemplo, vamos trabalhar, ver
se vamos ter sucesso com esse nosso projeto, se ele
pode se credenciar na comunidade catarinense, no
ano que vem, conforme está. Se ele pode se credenciar, então fica bem. Se ele não pode se credenciar,
vamos buscar outros caminhos. Se não der certo, podemos buscar outros caminhos. Vamos palpitar, vamos
auscultar e sentir, no momento oportuno, como é que
nós temos que agir no ano que vem em Santa Catarina. Então, neste momento, nós temos que trabalhar.
Vamos procurar dar o bom exemplo, porque o bom
exemplo vai ajudar a nortear os caminhos. Parece-me, Senador Rodrigo Rollemberg, que a boa prática
que V. Exª exercita aqui sinaliza para o ano que vem.
Nós temos que fazer a mesma coisa, e eu acho que
isso vale não só para os governos estaduais, isso
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vale também para o Governo Federal, vale também
para o Governo da União. Vamos dar o bom exemplo
de prática na política econômica, na saúde, porque o
povo quer é isso! Quer ver saúde, quer ver segurança,
quer ver os dramas do dia a dia. Se nós procurarmos
fitar as nossas ações nos dias atuais, para darmos o
bom exemplo, as coisas para o ano que vem aparecem naturalmente. Por isso, eu diria, para finalizar este
aparte, agradecendo a V. Exª, como alguns Municípios,
algumas capitais, estão voltando atrás, estão voltando
atrás com R$0,10, R$0,20, o negócio de passagens,
que apenas é o início de alguma coisa, nós temos que
zerar também essa prática de tudo querer fazer visando ao resultado das eleições do ano que vem. Vamos
desempenhar a nossa função, o nosso mandato. Eu
acho que, na prática, o que a sociedade quer é isso.
Eu acho que isso responde melhor aos anseios do que
tentarmos em tudo o que fizermos tentar tirar proveito
do resultado das eleições que poderão surgir no ano
que vem. Eu ofereço este aparte; é o meu pensamento, é o meu ruminar. Eu fico exercitando, muitas vezes.
Viajo hoje à noite para o Sul pensando nessa linha,
Senador Rollemberg. Eu penso dessa forma e gostaria de compartilhar com V. Exª as preocupações que
externa na tarde de hoje não só ao Senado, mas ao
Brasil, o que V. Exª está fazendo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Rodrigo Rollemberg, parabéns pelo pronunciamento,
em que foi pautado, no início desta tarde, esse tema,
e não podemos ignorá-lo. Não podemos fazer ouvidos
de mercador, Senador Rodrigo Rollemberg. Concordo com o Senador Casildo. Acho que é um conjunto
de fatores, mas ter antecipado o debate da sucessão
presidencial e o debate eleitoral também teve um peso
significativo e simbólico nesse processo que estamos vivendo hoje. Uma semana antes de ser aberta
a Copa das Confederações, aqui, em Brasília, Senador Rodrigo Rollemberg, e o senhor, que representa
os eleitores do Distrito Federal, com muito trabalho e
muita dedicação, como eu, deve ter lido no Correio
Braziliense uma história dramática de uma família que
perdeu um filho recém-nascido porque não tinha UTI
para internar essa criança e, em seguida, não havia
vagas nos hospitais de Brasília. E, quando se olha o
que foi gasto para construir o Estádio Mané Garrincha, de uma previsão de R$650 milhões, foram gastos R$1,4 bilhão, além dos R$2,5 milhões que foram
gastos para comprar ingressos para serem distribuídos
às pessoas que foram convidadas para esse jogo. A
Copa pode ser muito importante para a economia do
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País, para o desenvolvimento, para a projeção internacional, mas é preciso definir prioridades, e, muitas
vezes, V. Exª aqui e o Senador Cristovam Buarque se
ocuparam desse tema, com essa preocupação. Hoje,
como moro em Brasília há mais de 30 anos, Senador
Rodrigo Rollemberg, eu percebo que as vozes das
ruas precisam ser ouvidas por esta Casa e pela sociedade. Digo-lhe também que, como operadora das
redes sociais, nessas últimas duas semanas, a frequência da participação na rede social é em relação à
PEC nº 33, à PEC nº 37, e todas essas matérias que
dizem respeito à questão da impunidade e do mau uso
do recurso público “bombaram”, na linguagem dos jovens. E quero lhe dizer também, além de concordar
com a abordagem de V. Exª, que, no Rio Grande do
Sul, hoje, no nosso Estado – do Senador Simon, que
abriu os debates hoje a respeito dessa matéria, do
Senador Paim, que está presidindo a sessão –, estão
sendo realizadas mobilizações em Porto Alegre, Santa
Rosa, Bagé, Santa Maria, Cruz Alta, Santa Cruz do
Sul, Rio Grande, Alegrete, Ijuí, Pelotas, Cachoeira do
Sul, Passo Fundo, Lajeado e São Leopoldo. O Estado, representado por todas as regiões, também está
mobilizado. Essa é a maneira de os gaúchos também
mostrarem a sua indignação com uma série de coisas
que está acontecendo no País e que precisa de um
basta, Senador Rodrigo Rollemberg. Parabéns pelo
pronunciamento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador Casildo; muito obrigado, Senadora Ana Amélia, e vocês vejam que eu
dizia no início do meu pronunciamento que, embora
esse movimento tenha várias bandeiras – e que bom
que tenha muitas bandeiras, porque as necessidades
e as aspirações são muitas –, mas elas têm uma forte ligação entre si. Se a gente perceber pelas redes
sociais, pelos cartazes, todos manufaturados – é uma
outra coisa que chama a atenção: não tem nenhum
cartaz, uma faixa de pano, uma faixa que foi comprada, que foi paga. Não; os cartazes são feitos de forma
manufaturada, ali, na mão, feitos de cartolina, cada
um trazendo, com toda a criatividade, a sua bandeira
ou as suas bandeiras.
Mas quais são essas bandeiras? Combate à corrupção, corrupção como crime hediondo, não à PEC
– e V. Exª tem projeto nesse sentido, Senador Pedro
Taques –, não à PEC nº 37, voto aberto. Enfim, são
temas que estão vinculados ao combate à corrupção.
E a corrupção é a praga que drena os recursos que
deveriam ir para esses serviços públicos essenciais à
população, que é outra sorte de reivindicações dessas
manifestações: saúde de qualidade, educação de qualidade, mobilidade urbana, de boa qualidade e barata,
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e segurança pública. Portanto, a gente percebe que há
uma clara ligação entre essas bandeiras.
Mas há uma irritação conosco, com a classe política, com as autoridades, digamos assim, instituídas.
E essa irritação se reflete, naquelas parcelas mais radicalizadas, no sentido de querer invadir o Congresso,
de querer invadir a Assembleia Legislativa, de querer
invadir os Palácios do Governo, porque também, Senador Pedro Taques, há um inconformismo porque essas pessoas estão percebendo que, efetivamente, as
instituições não estão dando efetividade às coisas. A
gente sabe que no Brasil isto é histórico: as pessoas...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – ... mais ricas não vão para a cadeia. Existem
inúmeros procedimentos protelatórios e não são efetivadas as decisões da Justiça. Muitas vezes, o Congresso Nacional demora muito tempo para tomar determinadas decisões.
A questão que nós estávamos discutindo nesta semana, a do FPE, as questões quanto ao Pacto
Federativo, elas guardam – embora, muitas vezes, as
pessoas não façam essa ligação direta na rua – uma
relação, sim, direta com essa agenda das cidades,
porque nós estamos com os Municípios e os Estados
vivendo uma situação de muita dificuldade. Nos Municípios e nos Estados, estão os grandes investimentos
em mobilidade urbana e no que tange à saúde também.
Nós precisamos refletir... Há pouca efetividade nas
ações das instituições tais quais elas estão montadas.
E aí vamos à reforma política.
Uma das bandeiras, um dos slogans cantados
aqui pela manifestação da última segunda-feira, quando eu, o Senador Inácio Arruda, Senador Paulo Paim e
Senador Suplicy ficamos aqui até sua dispersão, dizia:
“O povo unido governa sem partido”. Ou seja: olha que
recado para todos nós! As pessoas já não acreditam
mais nos partidos. Os partidos ficaram muito iguais, não
marcam grandes diferenças. E o debate de reforma política que nós estamos fazendo há anos no Congresso
Nacional é absolutamente fora da realidade, Senador
Capiberibe, porque, veja bem, até aqueles Parlamentares que julgam estar defendendo propostas mais
avançadas defendem o financiamento público com lista
fechada! Imagine, lista fechada que será definida por
esses partidos políticos! Financiamento público para
financiar esses partidos políticos. Então, nós temos de
mudar o paradigma dessa discussão.
Isso me lembra, Senador Paulo Paim, o início de
meu mandato quando, pela primeira vez, reuni minha
equipe. Convidei o Prof. Octaciano Nogueira para nos
ajudar a pensar, momento em que lhe disse que uma
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das prioridades do meu mandato era a reforma política. Enquanto eu falava, eu observava que ele estava
com um meio sorriso no rosto.
O Prof. Octaciano Nogueira, um grande cientista político, estava no Congresso Nacional havia anos,
desde a década de 60. Quando eu acabei, falei: Mas,
professor, não estou entendendo por que o senhor está
rindo. “Porque todo início de legislatura é assim: vem
a bandeira da reforma política, e essa reforma política
nunca acontece, porque todos que estamos aqui, estamos dentro desse sistema político”, disse.
Então, não há uma vontade sincera, verdadeira,
um interesse verdadeiro de fazer as mudanças radicais
que precisam ser feitas. As mudanças são mudanças
pontuais, são mudanças casuísticas e são mudanças
para perpetuar o status quo, para perpetuar as maiorias que, eventualmente, estão no poder. Como é este
caso, agora, do projeto de lei contra o qual ingressei
com mandado de segurança no Supremo Tribunal
Federal. E hoje o Supremo, por sete a três, entendeu
que não caberia controle prévio da constitucionalidade, só posterior.
Mas o que é esse projeto, Senador Capiberibe,
que não uma vontade da maioria, construída de forma
casuística, para prejudicar determinado grupo político
que tem representação na sociedade, liderado, neste
caso, pela ex-Senadora Marina Silva, ex-candidata a
Presidenta da República, e que pretende ser candidata
a Presidenta da República, para favorecer um grupo
político que está no Governo? É isso. E é contra isto
que as ruas também estão se manifestando: contra a
forma de legislar do Parlamento brasileiro, contra esse
casuísmo, que é um casuísmo permanente. Agora foi
esse projeto. Mas acho que podemos dar outros exemplos de atitudes similares.
Nós estamos, Senador Paim, fazendo a discussão
da reforma política com este entendimento: se cabe
lista fechada, se não cabe lista fechada, para esses
partidos que estão absolutamente contaminados.
Por isso, Senador Pedro Taques, eu me associei,
hoje, a uma ideia trazida por um conjunto de Senadores, que me foi trazida pelo Senador Cristovam, de que
nós devemos fazer isso. Nós só faremos uma reforma
política verdadeira, no Brasil, com uma constituinte
exclusiva para isso, com regras claras, que as pessoas farão só para isso, com controles rígidos, para que
não haja a influência do poder econômico na eleição
dos que seriam os constituintes.
E, no meu entendimento, Senador Pedro Taques,
o que deve estar incluído no debate dessa reforma
política? As manifestações das ruas, Senador Paulo
Paim, estão a dizer o seguinte: as pessoas não estão
se sentindo representadas pelos partidos, querem o
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direito de ter candidaturas avulsas. E há um projeto do
Senador Cristovam Buarque nesse sentido, tramitando
no Senado Federal. O Senado tem que discutir isto.
Esse é um tema importante, está aí colocado.
A questão do voto aberto. V. Exª foi brilhante, Senador Paulo Paim, no debate que travamos semana
passada. Aqui, o argumento que historicamente vem
sendo utilizado para justificar o voto secreto é a proteção do parlamentar contra a pressão do Poder Executivo. Ora, o mundo mudou. Esse processo não fez que
praticamente nenhum veto, ao longo da história, fosse
derrotado. Os vetos foram mantidos nesse sistema.
Agora, qual é a grande pressão, hoje, para o
fato de que o mundo mudou? É a opinião pública. É a
opinião pública que está lá, que precisa saber como
é que cada um de nós vai votar, está votando, porque
nós estamos aqui, em tese, para representá-los. Se
a gente não exerce isso de forma aberta, nós vamos
nos afastar. E aí está um dos motivos dessa crise de
representação que estamos vivendo neste momento.
Há outra agenda, Senador Pedro Taques – e eu
apresentei projeto nesse sentido, Senador Capi –, que
é o estímulo aos instrumentos de participação popular. Nós precisamos facilitar a participação popular na
formulação legislativa. Hoje, para que a população
apresente um projeto, precisa de um número de assinaturas que é o dobro do necessário para criar um
partido político, que tem o monopólio da representação.
O que nós queremos? Reduzir isso à metade –
Deputado Domingos Dutra, cumprimento V. Exª – para
estimular a participação popular. A participação popular
que nós tivemos até hoje, Senador Pedro Taques, foi
sempre no sentido, Senadora Ana Amélia, de melhorar
de forma substantiva o nosso marco legal. A compra
de voto, por exemplo. A captação ilícita de sufrágio, um
projeto de iniciativa popular. A Lei da Ficha Limpa, um
projeto de iniciativa popular. Agora, hoje, é dificílimo um
projeto de iniciativa popular, em face do número de assinaturas. Nós precisamos reduzir de forma substantiva
o número de assinaturas para a participação popular.
O recall. Nós precisamos fazer um debate sobre
a implantação do recall. Se um parlamentar foi eleito
e ele não está representando a contento a população
que o elegeu, essa população deve ter a oportunidade
e o direito de dizer se quer que aquela pessoa continue representando-a.
O voto facultativo. Hoje as pessoas têm acesso
às informações, todas as informações em tempo real
pelas redes sociais. Elas não podem e não devem ser
obrigadas a votar. O voto deve ser um exercício da
vontade das pessoas, e não pode ser uma obrigação.
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Apenas para citar algumas questões que eu entendo que devem estar no debate do que seria uma
reforma política com outros paradigmas neste momento.
Ouço o Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Meu
Líder da nossa Bancada, Senador Rollemberg, V. Exª
faz um diagnóstico preciso e preocupante desse distanciamento da representação política do povo. É verdade que os partidos políticos não estão lá, tampouco
a representação sindical. Eu estou apartendo-o para
fazer uma sugestão: se não estão nas ruas os sindicatos e os partidos políticos, fica difícil a interlocução
com o movimento. Eu, desde ontem, sugiro que nós
proponhamos uma interlocução. Eu, desde ontem, estou
muito preocupado porque a gente sabe que há até um
esgotamento; eu diria até que os nossos partidos políticos envelheceram. A representação sindical é restrita
aos setores mais dinâmicos da sociedade. E a ideia,
diante de um diagnóstico tão brilhante da situação, da
conjuntura que nós estamos vivendo, é que nós estabeleçamos interlocutores. A minha sugestão, pelas
pesquisas que nós vimos, tanto o Legislativo, como o
Judiciário e o Executivo estão desgastados diante da
opinião pública nacional, mas precisam entrar na interlocução. É preciso que essas instituições conversem
com as ruas. A minha sugestão é, quem sabe, sondar
a CNBB, a OAB, a ABI e outras instituições que ainda
gozam do respeito da sociedade para começar essa
interlocução. Acho que é fundamental que tenhamos
alguém que procure conversar e ouvir a voz rouca das
ruas e aproximá-la das instituições, para que saibamos
exatamente qual é a pauta de reivindicação e para que
possamos nos posicionar. Tenho a convicção de que
temos a responsabilidade. Somos 81 Senadores aqui,
nesta Casa, temos responsabilidade com o momento
político que o País está apresentando e não podemos
nos omitir. Então, a minha sugestão é que a gente faça
contato com a ABI, com a CNBB, com a OAB, para
sondá-los sobre a disposição de fazer essa interlocução com a voz rouca das ruas. Obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senador Capiberibe, penso que nós devemos
ter muita sensibilidade para captar essas mensagens,
sabendo, inclusive, que essa interlocução será diferente, porque outra característica desse movimento é que
não tem uma liderança ou não tem um conjunto de lideranças identificadas. Como disse, todos são atores,
todos são protagonistas importantes desse processo.
Entendo o que V. Exª disse, concordo que devemos
buscar as instituições que ainda gozam de uma credibilidade com essa população para abrir essa interlocução. Devemos estar abertos a todo tipo de diálogo
com essas forças que queiram conversar com a gente.
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Mas essa foi uma dificuldade, na última segunda-feira,
quando um grupo de Senadores se propôs a buscar
uma negociação. Mas ia negociar com quem? O movimento não tinha uma liderança específica, era um
movimento de massa, em que todos ali eram sujeitos.
Agora, é importante refletir também, Senador
Capiberibe, que nós estamos vivendo um período de
cooptação dos movimentos sociais. Se hoje não são
os movimentos sociais que estão nas ruas para fazer
essas reivindicações, é porque também os movimentos sociais perderam um pouco de força em função da
própria relação com o Governo. Os próprios movimentos sociais precisam também se renovar.
Entendo que esse é o recado. É uma necessidade de renovação total. Concordo quando o Senador
Casildo coloca que estamos vivendo também a consequência da antecipação do processo eleitoral. Sim, o
País está vivendo uma situação complexa, e, ao invés
de estarmos todos aqui refletindo sobre isso, sobre os
sinais que vinham, estavam grande parte dos atores
preocupados com a questão de eleição presidencial, de
eleição. Agora, é importante registrar, Senador Paim,
Senador Magno, que o que era sólido evaporou. Não
há mais consistência nenhuma, não há quem consiga
fazer um prognóstico adequado do que acontecerá em
2014, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui
a três meses. A verdade é essa, porque, com as manifestações que estão aí, nós precisamos, efetivamente,
refletir sobre qual é a agenda daqui para frente.
Ouço o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Rodrigo, nós precisamos fazer uma reflexão sobre este
movimento. Imaginem, os partidos políticos, na compreensão que temos hoje, surgem na Inglaterra, por
volta de 1688, dois partidos políticos, o Tory e o Whig,
com a finalidade de ser uma entidade intermediária
entre o povo, entre o cidadão e aquele que exercia o
poder naquele momento histórico. As associações, os
sindicatos, com essa compreensão que temos hoje,
surgem pós-Revolução Francesa, em 1789. Muito
bem. Hoje, eu tenho dito aqui que cada cidadão é um
partido político, cada cidadão é uma associação, é um
sindicato, ele traz dentro de si todas as demandas e
ele se manifesta através das redes sociais, através da
Internet, que é esse fenômeno que ainda não entendemos. Os atuais partidos políticos, sem fulanizar o
nome do partido político, sem generalizar, também, os
atuais partidos políticos, com raríssimas exceções, são
instrumentos para aparelhar o Estado, mais ou menos
como uma capitania hereditária, como um feudo de um
determinado ministério, de uma determinada secretaria de estado. Nós precisamos discutir – e aí concordo
com o senhor – o sistema político.
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(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Não é
o partido apenas, é a função do Legislativo, a demora
no processo legislativo. Um processo legislativo que
demora dois anos, três anos não é um processo legislativo democrático. Este processo legislativo que
temos hoje é o mesmo processo legislativo do início
do século XIX. Esse é um ponto que precisa ser considerado. Eu defendo, igualmente a V. Exª, a necessidade de que tenhamos uma reforma política, para que
nós políticos, não interessa o partido ou o cargo que
ocupemos, possamos efetivamente estar conectados,
linkados, ligados a movimentos como este. Movimentos como estes são democráticos. Agora, muitas pessoas entendem que democracia seja apenas votar e
ser votado; confundem democracia com exercício (...)
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – (...) de
direitos políticos. (Fora do microfone.) Democracia é
muito mais do que isso, democracia é dignidade da
pessoa humana e a dignidade da pessoa humana aqui
tem um conteúdo moral e um conteúdo material. Esse
conteúdo moral é direito de ter direitos, não ser violado.
Uma expressão de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, direito de ter direitos. Dignidade em sentido moral e também dignidade em sentido material. O
cidadão tem o direito constitucional a um piso mínimo
de dignidade, um mínimo existencial, que é uma escola
pública que possa ensinar, um sistema de saúde que
possa curar, possa ser preventivo; uma segurança que
possa lhe garantir. Mas, infelizmente, não temos isso.
Tivemos, nos últimos 10 anos, um fenômeno importante: a classe média aumenta quantitativamente e aí a
classe média começa a exigir equipamentos públicos
de qualidade. É muito importante observar que você
passa nesse estádio maravilhoso e andando 5 km do
Congresso Nacional você vê a miséria. Infelizmente,
o Governo diz que a miséria acabou, o Governo diz
que vivemos num país de classe média. Isso está
equivocado, ao menos no meu juízo. Também V. Exª
fez referência à antecipação das eleições. Hoje tudo é
eleição. A Sua Excelência a Presidente da República
anda com um marqueteiro a tira colo. Nas reuniões,
o marqueteiro está presente. Reuniões institucionais
como essa, o Conselho da República, previsto no art.
89 da Constituição, precisaria ser chamado. Temos de
discutir isso. Agora, temos de afastar de movimentos
como esse os radicais, aqueles que querem badernar,
aqueles que querem perturbar. Agora, nós, políticos,
precisamos nos atentar. Nós estamos desconectados
da realidade aí de fora. Parabéns pela sua fala!
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Agradeço, Senador Pedro Taques.
Agradeço, Senador Paulo Paim, a tolerância de
V. Exª.
Entendo que, com muita humildade, devemos,
sim, refletir, mas devemos refletir não apenas sobre
o que está acontecendo nas ruas e sobre o recado
das ruas, mas, sobretudo, devemos refletir sobre nós,
sobre as nossas condutas, sobre as nossas atividades, sobre os nossos procedimentos como políticos e
como instituição política. E o que está claro é que a
população quer algo completamente diferente do que
tem sido a política, os políticos, os partidos políticos e
as instituições da forma como atuam neste momento.
Era essa a reflexão que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente, agradecendo mais uma vez pela tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Rollemberg, mais uma vez defendendo as mobilizações, o movimento social, sendo
contra atualmente todo tipo de violência.
Eu queria também registrar rapidamente, enquanto chamo agora, como Líder, o Senador Magno Malta à
Mesa, que neste momento, em Porto Alegre, Senador
Pedro Taques, Senadora Ana Amélia, o Governador
Tarso Genro está recebendo as lideranças do movimento lá no Rio Grande do Sul. Isso é muito positivo.
Eu sei que outros prefeitos também estão fazendo o
mesmo ato, governadores também; o próprio Presidente Renan nos convida a todos para, no momento
em que a coordenação do movimento chegar aqui à
presidência, que estejamos lá também para dialogar
com o movimento.
Esse é o caminho. Que bom! Parabéns ao Governador Tarso Genro, que entendeu que esse é o
caminho: diálogo e entendimento.
É isso, Domingos Dutra? Nosso querido Deputado Federal, que está nos visitando aqui.
Senador Magno Malta com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Senador Paim, Srs. Senadores, volto a esta tribuna.
Estava aqui atentamente ouvindo, muito antes do pronunciamento do Senador Pedro Simon. Ouvi todos os
oradores com muita atenção. Sai da tribuna agora o
Senador Rollemberg. O debate da tribuna está absolutamente interessante. A respeito dessa movimentação
que se dá nas ruas do País, por todo País, as cidades
pequenas, os entornos, até os distritos começam a
se movimentar. E uma das coisas mais interessantes
dessa movimentação, na minha visão, é que todos eles
estão juntos, em busca do bem-estar do País.
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Há pessoas na rua que são contra o aborto; juntos, com aqueles que são a favor do aborto. É como
se eu e Dutra lá estivéssemos – meu querido Deputado Federal do Maranhão, amigo pessoal, Domingos
Dutra que ali está.
Lá tem pessoas que vieram para a Câmara com
os mais diversos temas e debates a serem feitos. Há
uma pluralidade na democracia absolutamente importante; pessoas lá na rua que são contra algo e outros
a favor de algo, que, no debate, que muitas vezes se
dá de forma acalorada, estão lá, lado a lado, andando, com os cartazes, falando do bem-estar do País e
com temas absolutamente convergentes, temas que
nos convergem, independentemente da posição que
nós temos nos nossos debates em função das nossas crenças pessoais, porque o homem é aquilo que
ele acredita ser.
Um dia desses, eu estava conversando com o Dutra, ali em frente à porta da Câmara, que já foi a minha
Casa e continua sendo a Casa do Dutra, e falávamos
dessa pluralidade da democracia. Eu acho que em
quase tudo dos temas debatidos nos dois Parlamentos, eu e Dutra somos absolutamente contrários, mas
somos muito amigos e nos respeitamos mutuamente
e queremos o bem-estar do País nessas questões que
– foi Deus que mandou você vir aqui hoje – viu Dutra?
– para que a gente pudesse exemplificar bem. Não sei
a câmera está mostrando o Deputado Dutra ali, mas
queria que mostrasse.
E um homem é respeitado por aquilo que acredita
e por aquilo que defende. Você só não pode respeitar
um indivíduo que não tem posição – não é Senador
Pedro Taques? – mas quem tem posição, defende
com base, com fundamento e com respeito às suas
posições, é preciso que você o respeito. E essas pessoas estão na rua, juntas, sem fazer o debate que os
coloca em lados opostos, mas que estão juntas pelo
mesmo objetivo.
Não estamos aqui falando de baderneiro. Não
estamos aqui falando de maloqueiro, porque existe
uma manifestação, mas havia meia dúzia no meio que
estava manifestado; é diferente. Então, nós não estamos falando dos manifestados, não. Os que estavam
possuídos; não. Estamos falando daqueles que, de
uma forma muito ordeira, de uma forma muito digna
foram para as ruas fazer esse encaminhamento absolutamente importante e que todos nós respeitamos.
O que nos une? A educação nos une; a saúde
nos une; o transporte nos une. É alguma coisa pelo
bem-estar e pela saúde da sociedade.
Sr. Presidente, mais uma vez, eu volto aqui.
Eu ouvi hoje um pronunciamento da Senadora
Ana Rita, por quem tenho o maior respeito, é uma pes-
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soa digna, simples, que venceu pelo esforço e pela
luta, lá no meu Estado, no Bairro de Cobilândia, minha
Presidente, porque é Presidente da Comissão de Direitos Humanos e eu a respeito muito. E quero fazer a
minha fala respeitando-a, concordando, discordando
e, em outros momentos, até com um sentimento que
eu percebi que ela nunca prestou atenção, pelo menos
no que eu tenho falado sobre essa questão.
Primeiro, ela faz uma introdução tratando da
questão da redução da maioridade penal e como que
colocando as pessoas que são a favor da redução
como aqueles que querem punir as crianças. Quem
são as crianças? Quem são as crianças? Se com 16
anos, você pode mudar a bandeira do seu país, por
conta do seu voto; se com 16 anos você pode mudar
o Hino Nacional do seu país, o Hino Nacional Brasileiro; com o seu voto você pode trocar um Presidente da
República neste País, pode trocar um prefeito, pode
trocar um governador. Você tem toda a possibilidade
de entrar na universidade por conta dos seus reflexos
prontos. O país arde em violência em dizer: Olha, estão
querendo tratar as crianças e os adolescentes como
marginais. Não é invertido. Existe um grupo que está
querendo tratar marginal como criança. É diferente. É
invertido! Ninguém quer isso. E ai em um determinado
momento, com todo o respeito ela diz: “Nós, que somos
a favor dos direitos humanos, (...)” Nós quem? Eu também sou. Quando o País está ardendo em violência,
as pessoas brutalmente assassinadas, vilipendiadas,
crimes hediondos, enfurecidos, sem dó e sem piedade!
Eu pergunto: quem é que foi visitar a viúva? Quem
foi perguntar se a família precisava de alguma coisa?
Quem foi perguntar se esse viúvo, que ficou com três
crianças agora, ou a essas crianças, que ficaram sem
pai, essas crianças que ficaram sem mãe, será que alguém dos direitos humanos foi oferecer psicólogo aos
filhos desta mulher que foi estuprada por um homem
de 16 anos com uma arma na cabeça dentro de um
ônibus? A esses meninos que agora os seus colegas
de escola e de bairro olham atravessado para eles,
porque a mãe foi exposta nas suas partes íntimas
dentro de um ônibus para que todos vissem, para que
um homem saciasse a sua lascívia, a sua tara sexual?
E depois o advogado diz: “Calma, porque tem um
texto; há uma lei que o protege. Ele só é um menor.
Essa tara sexual dele não tem nada a ver com nada.
Foi só o instinto de um menino, de uma criança.”
Nós não estamos falando de punir criança, até
porque criança dorme no colo da mãe, dorme no berço, faz xixi na cama – é preciso trocar a fralda de madrugada –, toma mamadeira dormindo.
Não é isso que a população brasileira que está
na rua quer. De acordo com todas as pesquisas, pas-
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sa de 90%, porque sofre a angústia, o fantasma do
medo, o gosto de sangue por cada crime que ocorre
diuturnamente, debaixo dos nossos olhos.
Com todo respeito, eu gostaria, mais uma vez, de
colocar aqui a minha posição, e passo a concordar, em
alguns pontos, com a Senadora Ana Rita. Ela diz que
o sistema carcerário está cheio. É verdade, lotado. Um
sistema carcerário imundo, que não recupera ninguém.
É verdade, concordo plenamente: não recupera ninguém. Muito pelo contrário, embrutece, faz virar bicho.
É por isso que eu falo que aplaudo a atitude do
Alckmin, que veio a público. Ele é um governador e teve
coragem de vir para o debate, mas eu não concordo
com a proposta dele de aumentar de três para oito
anos. Não é porque acho que é pouco; é porque acho
que vai embrutecer mais, Dutra; vai sair mais violento
ainda; vai sair mais criminoso ainda.
Ela está certa. Ela está certa. E, por isso, não
concordo com a proposta do Alckmin. Se três anos embrutecem mais, avaliem oito! Vai sair pior ainda, mais
bruto, mais violento. Eu concordo. E, depois, só não
concordo com o argumento de que estamos mandando uma criança para dentro do presídio. Nós estamos
falando de um homem de 17 anos que estupra, mata,
sequestra. Eu penso até que o cara que está preso
lá é que tem medo desse menino, dessa criança, de
chegar perto dele.
O sistema está apodrecido? Sim. O sistema carcerário brasileiro é algo, assim, que nos envergonha.
E fim. Aqueles que dizem: “Vamos levar a criança para
lá.”, não é disso que estou falando. Acho que não deve
levar para lá.
Também acho que não devem levar para a Febem,
para essas UNIS da vida – no meu Estado é UNIS. São
verdadeiros esgotos de ser humano, são verdadeiros
lixos, são piores do que os chamados presídios de
adultos, Senador Pedro Taques. Realmente são relegados a um plano secundário, para sair muito pior do
que entrou mesmo! Não existe qualquer programação
que possa dar a eles a possibilidade da recuperação,
da reabilitação.
Sou a favor. Está certa a Senadora Ana Rita. É
verdade.
O sistema está inchado? Está. Agora, em se falando de sistema inchado, qual é o pior dos mundos?
É ter um homem como esse estuprando, matando, e
depois tendo alguém que faça a proteção dele, dizendo
que ele é um menor, que precisa de afago – ele, com
uma escopeta na mão, aos dezessete anos de idade,
solto nas ruas, fazendo assaltos, humilhando as pessoas na sua integridade física, moral e familiar – ou
tê-lo no presídio, onde está embolado de gente? No
pior dos mundos, é ele embolado!
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Mas não é isso o que devemos fazer, Senador
Paulo Paim. Quando eu proponho que a redução da
maioridade penal neste País não deve tratar com faixa
etária – vou explicar para o Brasil, e acho que terei de
fazer isso todos os dias – é porque o crime não trata
com faixa etária.
Quando alguém sugere a redução para 16 anos,
daqui a pouco os maiores de idade vão usar dos de
16; se se reduzir para 14 anos, os maiores vão usar
os de 14. Essa discussão nunca vai acabar!
Estou propondo algo pedagógico! A Bíblia, em
que creio como a palavra de Deus, diz: “Ensina a criança no caminho que deve andar, e, quando for grande,
não se desviará dele”.
Por que esses, quando são presos, dizem à Polícia: “Tire as mãos de mim, por favor, porque sou menor e conheço os meus direitos”? E conhecem mesmo, porque o texto da lei diz que eles têm direitos, só
não diz que têm obrigações. Ele vai crescer sabendo.
Então, o que estou propondo?
Quando você propõe redução para 14, 15 ou 16
anos, e não propõe uma saída o que está dizendo? Se
cometeu crime hediondo com 15 ou 16 anos, e perdeu a menoridade, ele vai para o presídio, ele vai ser
jogado nesse esgoto de seres humanos!
Isso não se deve fazer, e não é essa a visão. A
minha visão é a seguinte: cometeu crime – vou explicar
para o Brasil bem devagar, vou tentar falar devagar –
de natureza hedionda...
Há um elenco de crimes hediondos: estupro, estupro seguido de morte, latrocínio. Há que se incluir
o chamado sequestro relâmpago, Senador Pedro Taques, que tanto humilha e afronta as emoções e a
moral de alguém.
Crime de natureza hedionda! Sr. Procurador,
Senador Pedro Taques, há um elenco de crimes que
não são hediondos, são crimes banais cometidos por
aí. O problema é que, quando se fala em redução da
maioridade por cometimento de crime, as pessoas
só falam pensando em filho de pobre, como se só os
pobres cometessem crimes neste País. Os filhos dos
ricos, esses homens de 17 anos, das raves, das nights,
que estão assaltando os postos de conveniência do
Brasil, esse crime é deles, que estão matando gente,
alcoolizados, no trânsito, nas madrugadas, que estão
aleijando pessoas.
É verdade quando você diz que o filho do rico não
é punido. Está aí o filho do Eike Batista: matou e tomou
uma multa de um milhão. Tinha que tomar uma multa
de 50 milhões, porque um milhão para eles não é nada.
Essa historia...
Eu sou filho de pobre, Deputado Dutra.
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Ser pobre não é sinônimo de violência, não, de
ser criminoso, não. Quando nós fazemos isso é como
que estivéssemos protegendo uma classe média ou
uma classe alta, como se elas não cometessem crime.
A lei tem que ser para todos. O índio Galdino foi queimado aqui, e não foi por filho de pobre, não. A classe
média e os ricos...
O que dizer dos carecas de São Paulo? O Senador Suplicy sabe falar bem sobre eles, ou qualquer
outro parlamentar de São Paulo. Os carecas de São
Paulo não são da favela de Heliópolis; eles são das
coberturas. São de famílias que estão nas colunas
sociais, cometendo crime, crendo na impunidade em
nome de um texto de lei.
Olhe bem: crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para
pagar as penas da lei.
A minha proposta: fica o Estado obrigado, a partir da lei, no período de um ano, a construir centros
– Brasil, atente para o que estou falando! – de ressocialização para a formação de campeões em esporte
de alto rendimento.
Eles terão três coisas. Primeiro, eles serão triados
e escolhidos conforme a vocação e o biótipo de cada
um. Se for um menino bem grandão, é claro que vamos tentar com esse menino, por conta da idade dele,
o volibol, ou o basquete, ou até a natação, conforme
vocação, ou as artes marciais. Por que não o jiu-jítsu,
se ele tem o biótipo do Anderson? Jiu-jítsu também
tem categoria. Ou do Rani Yahya, que é um dos grandes nomes do Distrito Federal, do Brasil e do mundo?
Ou um Paulo Tiago da vida, que sabe trocar porrada,
faixa preta de jiu-jítsu, um dos nomes do mundo, o
nosso Paulo Tiago do Bope de Brasília, que é um dos
nomes do MMA no mundo?
Ora, se tem biótipo para isso, vamos, então, triá-los.
Quem pode fazer isso? Onde está essa mão de
obra? Ora, nós temos as Olimpíadas das Forças Armadas no mundo. As Forças Armadas do Brasil têm
atletas de alto rendimento em todas as três Forças. E
o nosso problema de segurança nacional... Ninguém
diz que vai invadir o Brasil. Ninguém diz que vai jogar
bomba aqui. Nós não temos homens de prontidão, aliás temos muito pouca gente na fronteira, mas nós não
vivemos em guerra com ninguém
É preciso repensar o nosso conceito de segurança nacional, porque o nosso conceito de segurança
nacional está atrasado, porque o nosso grande adversário é o tráfico, o uso e o abuso das drogas. É trazer
as Forças Armadas para dentro, com esses atletas de
alto rendimento e monitores, por quê? Porque esses
meninos vão ter essa prática para se tornarem atle-
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tas de alto rendimento; vão ter saúde, porque o atleta
de alto rendimento precisa disso; segundo, eles vão
estudar, serão obrigados a estudar, eles vão receber
o estudo conforme a faixa etária de cada um lá dentro
do Centro de Ressocialização. E, no final de semana,
a família não tendo envolvimento com o crime, o juiz,
então, determinará um tutor, ou seja, um pai adotivo
para esse menino, que, juntamente com a família e
assistente social, entra na sexta-feira, fica com ele até
domingo à tarde. Lá não haverá cubículo; lá, não haverá beliche; serão tratados com dignidade; lá ficarão
recolhidos pelo tempo da pena para pagar o que cometeram de errado com a sociedade, mas lá estarão
sendo recuperados, ressocializados, para ser devolvidos à sociedade.
Se a família tiver envolvimento com o crime e não
puder entrar com ele, mãe, porque tem processo ou
está presa, ou pai, ou alguém que está envolvido com
o tráfico, mas há um irmão, há uma avó, da mesma
forma, o juiz determinará um tutor e, nos finais de semana, esse tutor... Nós vamos criar a figura do psicólogo, porque a pessoa tem que ter formação religiosa.
Precisamos acabar com esse preconceito neste País.
E, nos finais de semana, eles vão se reunir em grupos
de terapia emocional em família, para que possam resolver problemas de traumas emocionais entre esses
agora chamados meninos e as suas famílias.
Ora, há saída para isso. Deputado Dutra, eu tenho
uma instituição de recuperação de drogados há 35 anos.
Eu tenho atleta. Eu tenho um centro de treinamento na
minha instituição. Eu tenho atleta no UFC Americano
com contrato assinado com o Sr. Dana White, que foi
tirado da cocaína, tirado do crack, levado para dentro
da instituição, e foram devolvidos à vida dessa forma.
E, olhe, nós recuperamos 85% dos que passam por lá.
Eu não estou jogando conversa fora. Eu não estou aqui dizendo que tem que reduzir a menoridade
porque tem que reduzir, só porque eu quero. Não! É
porque eu sei, já tive 15 anos e eu era homem; eu tive
16, eu era homem; eu tive 17 anos, eu era homem.
Agora, para cometer crime não é homem? Não é mulher? Está definido, está formado, o útero está formado, pode ser mãe aos 15 anos, aos 16 pode ser pai.
Ora, claro que pode! Então, eu não estou aqui jogando
conversa fora. Com algumas coisas eu quero concordar, de outras discordo, até porque eu já falei dessa
proposta tantas vezes aqui
Ouvi alguém desta Casa dizer: “Ah, porque vão
pegar esses meninos e jogar num bolsão de miséria”.
Não é isso não! Não tem que jogar. Nós temos que, de
fato, ressocializar. Mas aí, quando a pessoa não quer
dar o braço a torcer mesmo, fala assim: “É, mas só vai
acontecer com filho de pobre”. Gente, o que é isso?

JUNHO
DE 2013
Junho de 2013

Que coisa... É igual a gerente de banco quando não
quer emprestar dinheiro. Você vai pedir um empréstimo,
e ele não quer lhe emprestar, porque quer emprestar
aquilo dobrado para outro. Aí ele fala para você: “Volte
amanhã”. Aí, quando você volta, ele fala: “Rapaz, tem
uma norma do Banco Central...”. Se alguém falar em
norma do Banco Central para você para não dar um
empréstimo, é mentira. Essa frase é decorada para
não lhe dar o empréstimo.
Só vai acontecer com filho de pobre... Como
se só filho de pobre cometesse crime neste País! As
lojas de conveniência do País inteiro, Senadora Ana
Amélia, estão sendo assaltadas pelos carecas, por
integrantes da classe média, pelos ricos. Crendo na
impunidade, matam gente de noite no trânsito, alcoolizados, drogados.
Esse discurso não pode ser feito. Não reduzir a
maioridade penal é tirar o homem da sua condição
de homem para cometer crimes. Ou então não vamos
mais deixá-los votar.
Eu tenho uma emenda ao Código Nacional de
Trânsito que autoriza a pessoa com 16 anos a tirar
carteira de motorista, porque com 16 anos é homem
sim, é uma mulher sim, está formado, está na faculdade. Eles estão todos na rua, reinvindicando, aos
16 anos de idade, porque sabem o que estão reivindicando, sabem o que estão querendo, sabem o que
estão fazendo. Mas se algum deles, ali no meio da
rua, pegar uma escopeta e meter um balaço na cara
de alguém, de um policial ou de qualquer outro que
estiver na passeata, amanhã ele já é uma criança e
não pode responder pelo crime que cometeu. Isso é
uma barbaridade!
Então, eu quero concordar: o presídio não é lugar para isso. Essas Febems – no meu Estado é UNIS;
nos outros, eu não sei como é que é – não são lugar,
são esgoto de gente, esgoto de seres humanos. Não
é isso! Eu estou propondo isto: vai virar campeão, vai
virar atleta, vai sair para competir, dar alegria ao País,
dar alegria à família ou, quem sabe, ser instrutor, faixa preta, dono de academia. A ideia é criar todas as
possibilidades para isso.
E há outra coisa que nós temos que discutir.
Eu trabalhava quando era menino, ajudando minha mãe, e nunca morri. Quando você tira de um menino a possibilidade de trabalhar com 13 ou 14 anos,
você oferece mão de obra de graça para o tráfico.
Esse menino não pode comprar um tênis. Ele entre
no shopping e fica ollhando, lambendo os beiços, não
pode comprar um sorvete. Ele vê um tênis, e não pode
comprá-lo. E o tráfico diz que dá a ele R$500 por semana! Dá R$1 mil por semana! Se você retira dele a
possibilidade da dignidade do trabalho, porque o traba-
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lho dignifica! Tiraram essa possibilidade. Ele não pode
trabalhar. Por quê? Vai morrer? Vai ficar aleijado? Não
entendi nada disso.
Aí você oferece uma mão de obra de graça para o
tráfico. E muitas vezes esses meninos querem trabalhar
e quando estão ajudando os pais e muitas vezes se faz
matéria, as redes de televisão vão para o Nordeste, no
meio daquelas feiras, onde os meninos mais simples
ajudam os pais e vão dizer ao pai: “O senhor sabia que
está escravizando o seu filho?” “Não, o meu filho está
me ajudando aqui na barraca, vendendo tomate.” “Mas
ele acorda cedo demais!” É, se esse menino não vai
ajudar o pai, com 14 anos, vendendo tomate, ele vai
virar um avião de tráfico. É mão de obra fácil.
Nós precisamos começar a rediscutir todas essas coisas. Por isso eu venho aqui reafirmar a minha
posição para o País; reafirmar que esta é a camisa
que eu visto, mas que não estou jogando conversa
fora. Há uma saída, tem solução, pode-se reabilitar,
pode-se dar a eles condições de vida e de dignidade,
para voltar para a sociedade brasileira para poder um
pacto quebrado contra um crime hediondo cometido
contra os filhos desta terra, Sr. Presidente.
Eu quero fazer um registro. Quero abraçar uma
família enlutada, antes de sair da tribuna, em Porto Seguro. É uma família ligada ao meu amigo Abade, que...
Senador Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cristovam, o senhor me permita, pois
recebi aqui diversas mensagens e me vejo na obrigação de fazer, no mínimo, esse apelo. Elas dizem que
há um mar de gente em São Paulo, um mar de gente
na Bahia, um mar de gente no Rio de Janeiro, um mar
de gente no Rio Grande do Sul e também no Espírito
Santo. E me parece que está meio complicado aqui,
em frente ao Palácio.
Por isso, usando este pequeno espaço, faço mais
uma vez um apelo a todos os jovens, enfim, a todos
aqueles que estão à frente do movimento: não à violência, não à provocação, não a nenhuma ocupação.
O movimento só está sendo vitorioso porque está pacificamente dialogando com a sociedade da sua forma,
fazendo a sua manifestação.
Era isso, Senador Cristovam, só respondendo
àqueles tantos que estão me remetendo mensagens,
neste momento, e pediram que eu fizesse uma pequena fala, o que eu fiz.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Pois é, Senador Paim, um mar de gente lá fora, e
somos cinco aqui dentro. Era hora de termos parado
tudo e de ficarmos aqui conversando sobre o que está
acontecendo, onde é que nós estamos errando, por
que é preciso que essa meninada vá para a rua, por-
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que nós não estamos fazendo o nosso dever de casa.
Então, era hora de isso aqui estar cheio, cheio, com 81
Senadores falando do assunto. Mas, Senador Magno
Malta, primeiro, eu quero dizer que sou um admirador e
entusiasta do seu projeto dessas casas especiais para
meninos infratores. Não tenha dúvida disso. Eu acho
que faz sentido a sua proposta de que certos crimes,
mesmo cometidos por menores, sejam tratados como
crime hediondo, e, por isso, esses menores devem
receber a maioridade. Até aí, concordamos. O que eu
discordo – talvez seja uma ideia a apresentar – é que
devemos baixar a maioridade para todos e só aplicá-la
para os de crime hediondo. Eu preferiria não reduzir a
maioridade e dar maioridade especificamente àqueles que cometerem crime hediondo. Este País, algum
tempo atrás, deu maioridade a um príncipe de 14 anos
para que ele assumisse o papel de imperador: Dom
Pedro II. Não foi preciso – não havia na época, é verdade – baixar a maioridade penal de todos os meninos
do Brasil para que o imperador tivesse maioridade; foi
diretamente para ele. Como muitos pais dão maioridade aos filhos para que possam assinar documentos;
alguns até para casar. Então, a minha discordância é
a de que, em vez de baixar a maioridade, é só aplicar
para os que cometem crime hediondo. É manter a maioridade atual e dar maioridade, declarar maior aquele
que comete crime hediondo. É fácil de fazer isso: um
juiz, dois juízes, três juízes, cria-se um conselho que
faça isso a pedido do promotor, por exemplo. Então,
essa é a nossa discordância. Agora, quero explorar
um pouco mais as coisas. Em primeiro lugar, a ideia
de que o trabalho dignifica, e é muito melhor o menino
trabalhando do que o menino na rua. Mas por que não
lutarmos para que todos fiquem na escola?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Também.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Nada de trabalho. O lugar de menino é na escola
ou brincando nas horas vagas. E aí a gente não teria
tanta criminalidade, porque esses meninos encontrariam o caminho deles. Estariam ocupados durante o
processo de formação. Então, não descarto que trabalhar é melhor do que malandrar, para não falar de
cair no crime. Mas a gente pode, em vez de deixá-lo
malandrando ou trabalhando, deixá-lo na escola. Essa
é a luta para a qual eu quero convocá-lo, porque eu
sei que o senhor simpatiza com ela, para que a gente
possa, em pouco tempo, dizer: “Todas as crianças do
Brasil estão na escola das 7h30 até as 17 horas”. E aí
ninguém vai precisar trabalhar. O outro ponto é algo
muito importante: o problema da caracterização – e é
um dado estatístico: a maior parte dos presos na cadeia é analfabeta, não tiveram instrução. Não é porque
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os que não têm instrução são bandidos, e os doutores
são santos. Nada. Se a gente for olhar bem, os maiores bandidos são os doutores. Mas a diferença é que
aqueles que estudaram têm menos necessidade de
cair no crime para sobreviver. O senhor mesmo falou
sobre aquele menino que é tentado para comprar um
tênis, ou um pai que é tentado para comprar um tênis
e dá-lo de presente ao filho no dia do aniversário.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Quero
só informar a V. Exª que chegou uma comissão e está,
agora, no gabinete do Presidente. V. Exª pode continuar.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Então, o que a gente precisa dizer é o seguinte: a
educação aumenta a chance de sucesso da pessoa e,
portanto, diminui a necessidade de alguns – e não é
todo pobre que faz isso –, que terminam sendo obrigados. O menino, para ter um tênis, quebra uma vidraça
e – aí, sim, o senhor talvez tenha razão – não é punido em nada. Depois, quebra duas vidraças, depois
quebra a cabeça e depois mata. Temos de ter, sim, o
controle de tudo isso. Finalmente, é preciso tratar muito
diferentemente uma menina – e estou falando de um
caso concreto – rica que mata o pai e a mãe, como a
gente viu faz pouco tempo, e um menino pobre que
pega um sapato, um tênis, porque está precisando. É
bem diferente. Aquele tem de ter a maioridade decretada, se for menor. No caso, nem era menor. Este a
gente tem de entender que é menor...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Até
porque roubar um tênis não é crime hediondo. Está
em outro elenco, fora.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Eu sei, eu sei. Então, este é diferente. Como o senhor
mesmo disse, colocá-lo numa cadeia vai levá-lo à criminalidade. Mas o fundamental é a total concordância
com essas casas especiais, que a gente já deveria ter
e não tem. O segundo é isso: em vez de a gente baixar
a maioridade só para o crime hediondo, vamos manter
a maioridade como está, aos 18 anos, e autorizar a
maioridade especificamente para aqueles que cometem
os crimes hediondos. Acho que, talvez, essa diferença
entre nós seja apenas de apresentação.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço muito a V. Exª. V. Exª só acrescenta e vai dando
claridade ao País sobre esse debate. Não é só fazer
por fazer. Acho que essa questão dos detalhes é muito
importante. V. Exª menciona pontos muito importantes
que recebo com muita alegria. Gostaria, realmente,
de debater essa minha proposta com V. Exª, em seu
gabinete, no meu. Não é um convite igual ao que o
Lula fez para o Suplicy. Eu o estou convidando mesmo para a gente se sentar. Quero ouvir um pouco V.
Exª, e V. Exª me ouvirá. Convido V. Exª para conhecer
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a minha instituição, de onde têm saído esses campeões. V. Exª pode até acompanhar o desenvolvimento
de alguém que chega cambaleante e depois o ver nocauteando, bacana. Tem jeito, tem saída, quando você
oferece saídas.
Eu quero dizer que a minha proposta não é o
suprassumo do mundo. Mas eu acho que o mundo
passará a nos copiar. O mundo passará a nos copiar.
Então, nós não temos realmente que copiar de ninguém.
Agradeço muito, Senador Cristovam, o aparte de
V. Exª. E ele, juntado ao meu pronunciamento, certamente enriquece muito.
O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – Senador Magno. Senador Eunício, aqui.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
acho que a dama ali pediu primeiro.
O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – Ah,
claro. Tem precedência a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Obrigada,
Senador Inocêncio. Obrigado Senador Magno Malta.
Eu não acompanhei todo o seu pronunciamento, mas
a parte principal, Senador Magno Malta, porque tenho
posição semelhante à sua. Fui ali, pela janela, ver o
que estava acontecendo na frente do Congresso Nacional. Passamos a tarde aqui hoje falando sobre isso.
E é tão bonito o que está acontecendo ali que, no final
da tarde, com o pôr do sol, tudo muito tranquilo... E o
Presidente Renan Calheiros deve receber, daqui a pouco, na sua sala, representantes dessa manifestação.
São 50 mil manifestantes na Esplanada dos Ministérios e aqui, ocupando o espelho d’água aqui à frente,
com os policiais. Nós não podemos fazer ouvidos de
mercador para isso, Senador Magno Malta. Então, é
muito importante que a Casa esteja sintonizada também com esse recado que as ruas estão nos dando.
Eu queria apenas lembrar, aproveitando – como estou
tuitando, como está o Senador Paim, todos estão tuitando –, que eu fiz uma relação das cidades gaúchas.
Em Porto Alegre, está chovendo, Senador. Chove em
Porto Alegre agora, e as pessoas estão na rua como
se fosse um dia de festa.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É a
chuva da unidade.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – É exatamente isso que está acontecendo. E a cidade de Esteio. Sílvio Teles também me manda uma mensagem,
dizendo que eu não havia incluído a cidade de Esteio,
que é na região metropolitana de Porto Alegre, que está
presente também. Só para terminar, Senador Magno
Malta: quando um jovem tem competência e tem um
título de eleitor para saber escolher o seu prefeito, o seu
vereador, o seu deputado estadual, o seu governador,
o seu Presidente da República, Deputado Federal e os
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seus Senadores – estamos aqui com votos de jovens
de 16 anos –, ele está automaticamente assumindo
responsabilidade. Se ele pode isso, ele também deve
assumir, perante a lei, a imputação do crime que comete aos 16 anos. Obrigada, Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Senadora Ana Amélia, eu penso que V. Exª, a exemplo
do Senador Cristovam, nós podemos ajudar muito a
elucidar essa questão para o País. O País todo clama
e pede. E alguns tentam enrolar esse debate, porque
não tiveram coragem de dar o braço a torcer, entendendo esse momento. Vir aqui e dizer: “Se nós, que
somos a favor dos direitos humanos…” Como se nós
não fôssemos.
Isso é uma brincadeira de mau gosto, até porque
eu não conheço direitos humanos visitando a família
de ninguém enlutado, o órfão, a viúva, aquela mãe que
chora, ir lá oferecer o ombro, tratamento psicológico.
Não, não aprece. Esses 4% realmente vão ao presídio
para saber se o marmitex do menino está muito quente, se o ovo está bem frito, ou se o colchonete dele é
muito fininho. Nós não queremos jogar ninguém em
esgoto, de jeito nenhum, mas dar possibilidade de o
sujeito realmente se reabilitar e voltar para a sociedade, e fazer justiça quando se comete crime.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Hoje,
eu vi a entrevista daquele jovem que quebrou a Prefeitura toda. Ele sozinho quebrou a frente da Prefeitura,
quebrou tudo. Quando o delegado leva ele preso, imagine, ele tem 20 anos. Há dois anos, ele tinha 18 anos.
Ele não era homem, não? Era, sim. Mas, se fosse dois
anos atrás aquele quebra, o advogado ia apresentar ele
semana que vem, porque a lei no Brasil é o seguinte:
se você consegue fugir do seu ato de vandalismo, a
lei diz: “Parabéns, você é um herói. Pô, você fez isso
tudo e ainda conseguiu fugir. Então, porque você conseguiu fugir, você terá um prêmio de recompensa.” É
o chamado “fugiu do flagrante, ganhou recompensa”.
Poxa, que coisa bacana! E aí, o advogado se apresenta
com ele, com o rosto coberto. Não pode nem mostrar
os olhos dele na televisão. É uma criança. Destruiu
um patrimônio público, um patrimônio histórico, aviltou o País inteiro. Ele se viu sozinho como artista, as
câmeras filmando só ele, e ele se viu todo-poderoso.
Pegou tudo, saiu quebrando tudo, e agora você viu a
carinha dele no final?
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se
ele tem 18 anos, ele fica zombando de todos nós. É
isso que nós não queremos. Senador, não Inocêncio,
mas Eunício. Esse moço de que falei, então, não era
inocente. E V. Exª não é Inocêncio, é Eunício.
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A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu peço...
Obrigada pela correção. Desculpe, Senador Eunício
Oliveira.
O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – A
Senadora Ana Amélia entrevistou muito o Deputado
Inocêncio Oliveira, e isso não me incomoda. Eu tenho o
maior carinho pela Senadora Ana Amélia. Quero dizer,
Senador Magno Malta, como disse neste momento a
Senadora Ana Amélia, nada mais belo do que a democracia. Eu acho que esses movimentos de rua, neste
momento, falam ao Brasil inteiro como a sociedade
está incomodada com várias coisas. Por exemplo, pegar um ônibus às 5h da manhã, ficar 3 horas dentro do
ônibus, com uma velocidade de apenas 10km/h, deve
ser algo que tira a paciência, tira até a dignidade de
qualquer um. Então, as pessoas estão se manifestando
livremente, democraticamente. E vejo com alegria que,
daqui a pouco, o Presidente desta Casa, juntamente
com alguns Líderes – e eu quero estar lá – vai receber
algumas pessoas que estão nesse movimento, neste
momento. Quanto à matéria que V. Exª está colocando
aqui neste debate, eu quero concordar com o ex-governador e Senador Cristovam Buarque, porque nós
temos de encontrar uma alternativa para essa questão,
temos de fazer esse debate. Estamos fazendo esse
debate dentro da Comissão Especial, da qual tenho a
honra de ser seu Presidente, que trata da Reforma do
Código Penal. Não devemos ser radicais em nada, mas
devemos encontrar um mecanismo para que aqueles
que cometem crimes hediondos possam responder
por esses crimes cometidos, independentemente de
estarem acima de 16 anos. O que é importante é que
a gente faça esse debate que V. Exª vem, com muita
firmeza, trazendo todos os dias – quase – aos microfones desta Casa. Portanto, eu quero me associar ao
Senador Cristovam Buarque na perspectiva que ele
quer colocar como debate para esse tema que é tão
importante. E, mais uma vez, quero dizer que estou
chegando do Ceará. Ontem, eu vi uma manifestação
belíssima de rua, em que as pessoas se manifestaram
livremente sobre tudo: sobre tudo o que está incomodando essa sociedade. Então, eu acho que é um alerta a todos nós que fazemos política, a todos nós que
temos responsabilidade com este País, para ficarmos
atentos a esse sentimento bonito, democrático que
vem das ruas.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço, Senador Eunício.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Magno Malta, se V. Exª puder...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
já encerro.
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Agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo. Quanto
aos crimes hediondos, precisamos ser radicais mesmo. Precisamos ser maleáveis e buscar a saída para
ressocializar, ou seja, chegar à ressocialização. Isso
é absolutamente importante.
Encerro, Sr. Presidente, abraçando o povo de meu
Estado: homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes que estão nas ruas e buscando o bem comum
do Estado do Espírito Santo, como ocorre em todo o
País e em todas as capitais do País.
Não aceitamos e precisamos, a cada dia, reafirmar
nossa posição contra o vandalismo. É preciso que o Poder
Público não afrouxe sua posição com relação ao vandalismo e ao crime, mas o movimento é bonito, o País todo
se movimenta, como se fosse a dança da liberdade. Enquanto as pessoas andam, se se pudesse filmar o País
de cima, para se ver todo o Brasil, quem sabe, veríamos
o País quase que se mexendo: a dança da liberdade, ou
seja, a dança da unidade em busca de dias melhores
para quem precisa de transporte, de saúde, de escola,
de segurança, acima de tudo, e de dignidade neste País!
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É dessa forma que abraço meu Estado. É dessa forma que
abraço os 78 Municípios de meu Estado, as lideranças, os liderados, as pessoas mais simples e aqueles
que mais têm, está certo? E que este momento seja
um momento para produzir sensibilidade de maneira
que aqueles que mais têm se disponham a dividir com
aqueles que menos têm.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, como membro titular, a
Deputada Carmen Zanotto, e, como membro suplente,
o Deputado Sarney Filho, em vagas existentes, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 620, de 2013, conforme
o Ofício n° 155, de 2013, das Lideranças do PPS e
do PV na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of./LID/nº 155/2013
Brasília, 19 de junho de 2013
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados Carmen Zanotto – PPS/SC e Sarney Filho – PV/MA para
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integrar como Titular e Suplente, respectivamente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº
620/13, que “Altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril de
2013, para dispor sobre o financiamento de bens de
consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha
Casa, Minha Vida, constitui fonte adicional de recursos para a Caixa Econômica Federal, altera a Lei nº
12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre
as medidas de esclarecimento ao consumidor, para
prever prazo de aplicação das sanções previstas na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras
providências”.
Atenciosamente, – Deputado Arnaldo Jordy, Vice-Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em votação o Requerimento nº 696, de 2013,
do Senador Vicentinho Alves, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos termos do art.
40 do Regimento Interno, no período de 22 a 28 de
julho de 2013, para representar o Senado Federal na
“Jornada Mundial da Juventude de 2013”, na cidade
do Rio de Janeiro, conforme indicação da Presidência da Casa.
É o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senador Paim, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em seguida, Senador.
Quero, ainda, dizer ao Plenário, Senador Domingos Dutra, que também está aqui, que estou recebendo
aqui muitas mensagens. Uns dizem, Senador Cristovam, Senador Pedro Taques, Senadora Ana Amélia,
Senador Magno Malta, Senador Eduardo Braga, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Eunício Oliveira,
que estão aqui, se nós não estamos assustados.
Eu tenho dito a eles que nós estamos aqui na
Casa do povo, que é o símbolo da democracia. E nós
confiamos plenamente no povo brasileiro. Perguntam
se não estamos assustados, porque poderiam invadir o
Congresso Nacional. Nós estamos tranquilos. Estamos
com a maior tranquilidade, porque este é um movimento
pacífico. Confiamos no povo brasileiro. Sabemos que
estão aqui em frente. Sabemos que estão em frente
ao Planalto. São milhares e milhares. Só estou dando
o exemplo daqui, como também das capitais. Estamos
muito tranquilos.
Inclusive, meu menino Júnior, que ligou há pouco
tempo, fique tranquilo. Nós confiamos plenamente no
povo brasileiro e que é um movimento pacífico.
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Assim, tenho certeza de que todos nós cumprimos a nossa obrigação. E estamos entendendo a
mensagem e o estado de alerta que a população está
mandando a todos os Poderes constituídos.
Senador Rollemberg, com a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, permita-me fazer uma
sugestão a V. Exª e ao Plenário desta Casa. Como V.
Exª acabou de revelar, está havendo manifestações
em todo o País e uma grande manifestação aqui na
frente do Congresso Nacional. Como V. Exª disse, uma
manifestação pacífica.
Sei que é uma exceção ao Regimento, pois,
normalmente, as sessões são transmitidas na íntegra, mas eu sugiro que V. Exª consulte o Plenário no
sentido de autorizar a TV Senado a mesclar os nossos pronunciamentos e os comentários que estamos
fazendo com imagens do que está acontecendo fora
do Senado Federal, para que, por meio da TV Senado, as pessoas de todo o Brasil possam saber o que
estamos debatendo no plenário desta Casa e também
possam ver as manifestações que estão acontecendo
na frente do Congresso Nacional.
Esta é a sugestão que faço a V. Exª, ouvindo o
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com certeza, ouvindo o Plenário.
Só lembro que o próximo orador inscrito é o Senador Pedro Taques, mas gostaria de ouvir o Plenário
sobre a sugestão do Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, concordo inteiramente com a manifestação do Senador Rodrigo Rollemberg, porque o cidadão brasileiro, através de um
canal de TV que é público, precisa saber o que está
acontecendo aqui, na porta do Congresso Nacional.
Portanto, o PDT – e eu sou Vice-Líder do PDT
– concorda inteiramente com o pedido da Liderança
do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Ana Amélia, alguma consideração?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Até na condição de profissional da
Comunicação, Senador Paulo Paim, como jornalista
durante muitos anos, ressalto que a informação é fundamental. E a informação que a TV Senado transmite é
real, de muita credibilidade, desconectada de qualquer
tendência. A TV vai mostrar a imagem real do que nós
estamos vendo aqui, que é uma cena muito bonita.
Este final de tarde, em Brasília, é memorável! Eu queria cumprimentar o Senador Rodrigo Rollemberg pela
iniciativa e me penitenciar por, como jornalista, não ter
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feito eu a pauta à Presidência da Mesa que S. Exª faz
com tanta habilidade. Penso que temos o compromisso
de revelar o que está acontecendo em Brasília, com
mais de 50 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios
e aqui, na Praça dos Três Poderes.
Cumprimentos! Apoio integralmente a proposta
do Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, acabei
de vir de lá, do outro lado. Fui acompanhar a manifestação. O que eu vi foi essa geração dos últimos 20
anos, uma meninada – a média de idade é abaixo de
20 anos –, todos empunhando bandeiras. Enganam-se
aqueles que pensam não há manifestação politizada
ali do lado de fora. Há bandeiras, inclusive que nós não
temos escutado aqui dentro. Eu vi vários cartazes da
juventude, faixas contra a Proposta de Emenda Constitucional nº 37.
Eu vi uma identidade com as causas que anunciaram publicamente hoje, as chamadas cinco causas.
Uma manifestação pacífica, uma manifestação linda
que foi brindada com esse belíssimo fim de tarde de
Brasília, de céu limpíssimo e de encontro do Sol e da
Lua com a expressão popular.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Então estávamos certos quando nós dissemos
que confiamos no povo brasileiro e que a manifestação
continuará pacífica.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, o momento mais importante,
neste momento, as informações que nos chegam são
de que, na Porto Alegre sua, e na Porto Alegre da Senadora Ana Amélia...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Porto Alegre, o termo que eu usei: é um mar de gente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Mais de 400 mil pessoas. Rio de Janeiro...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – São Paulo, Bahia, Espírito Santo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – ... mais de 800 mil pessoas. Então, é o povo
nas ruas.
Sr. Presidente, com esses notórios acontecimentos em todo o País neste momento, o evento mais importante não é o Plenário do Senado; este Plenário
deixou de ser o evento mais importante para a TV Senado transmitir. A TV Senado, que é uma TV vinculada
a uma Casa da representação do povo brasileiro, em
nome desta representação, deve transmitir o que está
acontecendo lá fora...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – ... as manifestações lá de fora.
Então, eu queria apoiar a manifestação do Líder
do Partido Socialista Brasileiro e dizer a V. Exª: o mais
importante não é o que está sendo dito por nós e está
acontecendo agora aqui dentro; o mais importante está
ocorrendo lá fora. Os meios de comunicação: a TV
Senado, a Rádio Senado, a Agência Senado devem,
neste momento, se voltarem ao que está acontecendo lá fora; ao que está acontecendo no Brasil real. O
Brasil real não é o que está acontecendo aqui dentro;
o Brasil real são as ruas das capitais brasileiras, é o
que ocorre nas ruas de Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Só ouvindo agora o Senador Cristovam Buarque e o Senador Braga, eu vou encaminhar o pedido
ao Senador Renan Calheiros, que está na Presidência
da Casa, esperando a comissão que ele vai receber.
Senador Cristovam e Senador Eduardo Braga.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Sem revisão do orador.) – Senador Paim, apenas
para, em primeiro lugar, dizer que apoio e subscrevo
a ideia do Senador Rodrigo Rollemberg. A direção do
Senado já deveria ter pensado nisso; a direção da TV;
mas, agora, ele pensou, ele sugeriu, nós apoiamos.
Espero, então, e fico satisfeito que V. Exª faça o pedido
e que cobremos uma resposta.
Agora eu queria aproveitar e falar um pouco,
rapidamente, sobre o que falou o Senador Randolfe.
Fala-se em violência dessa meninada lá fora. Gente, violência é aquilo contra o que eles lutam. Violência
é o transporte público do Brasil, que deixa um pai de
família, uma mãe de família, uma hora esperando um
ônibus; três horas no trajeto para casa todos os dias.
Isso que é violência! Violência é uma escola onde
a criança não tem uma cadeira para sentar, ou tem uma
cadeira desconfortável, e estuda num quadro-negro,
o que ninguém mais aceita hoje. Violência é uma mãe
com uma criança num colo numa fila para ser atendida,
porque a criança está doente. Isso é violência! Nós não
temos jovens violentos, nós temos um sistema violento. E quando se fala em vandalismo, o vandalismo de
quebrar uma vidraça, que não devemos recomendar
nem aceitar, é muito menor do que o que se faz contra
a vida dos brasileiros, morrendo criança por falta de
UTI. Isso é vandalismo! Estão morrendo, até na Capital da República, crianças por falta de UTI, porque o
dinheiro foi para construir um estádio de R$1,6 bilhão,
onde só vai entrar quem pagar R$300,00, R$150,00,
na menor tarifa. A violência não é da meninada na rua,
a violência é do sistema que temos há 500 anos neste
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Brasil e que os últimos 20 não romperam. Se concluir
mais, eu diria que violência é o Senado vazio numa
hora como esta.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eu faço um apelo a todos lembrando que o Senador Pedro Taques é um dos inscritos. Antes de V. Exª,
pediu pela ordem o Senador Eduardo Braga. Em seguida, já fiz o pedido, será encaminhada a solicitação
ao Presidente Renan Calheiros, que está na sua sala
esperando a liderança do Movimento para dialogar.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro
para dizer que efetivamente estamos acompanhando
a manifestação do povo brasileiro, não apenas da juventude. A manifestação está acontecendo, inclusive,
na minha cidade, em Manaus, com, seguramente, 30,
40, 50 mil pessoas nas ruas. Para uma cidade como
Manaus, essa é uma manifestação extremamente representativa, talvez uma das maiores manifestações
da história da cidade de Manaus.
Tenho acompanhado, em diversas cidades brasileiras, na sua Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São
Paulo, em Recife, aqui na porta do Congresso Nacional
e, como tenho dito – não é a primeira vez que estou
falando assim –, respeito esta manifestação e, com humildade, quero ouvir, compreender e entender as vozes
do povo, as vozes da rua, que estão nos colocando
uma nova agenda nacional. E não é essa juventude
que está vindo à rua fazer essa manifestação pacífica que deve ser comparada ou confundida com outra
coisa, que é atitude de vandalismo, sim, de agressão.
Porque não foram portas e janelas quebradas,
não, por detrás da farda de um soldado há um ser humano, que é pai de família, que tem filho para criar, que
tem esposa, que tem mãe, que tem pai, com o mesmo
direito que o cidadão civil tem de ser guardado, de ser
respeitado. Por que não vamos respeitar aquele que
está ali para proteger a sociedade?
Portanto, quero dizer do meu respeito pela manifestação. Eu disse, como Senador e como Líder do
Governo, desde o primeiro momento, desde a primeira
manifestação, e os Anais do Senado haverão de poder,
no futuro, mostrar todas as minhas posições: o respeito
que tenho por uma manifestação livre, soberana, da
expressão popular nas ruas. Agora, não posso achar
natural que um povo, que está fazendo um novo momento e uma nova etapa na política, na democracia e
na vida brasileira, seja confundido com atos de vandalismo, com organizações cuja origem não sabemos
qual é, mas que está claro que têm o objetivo de de-
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predar patrimônio público, patrimônio privado, agredir
seres humanos. Isso não tem o meu apoiamento, como
cidadão, como Senador da República.
Mas quero aqui, Sr. Presidente, dar um testemunho da imagem a que acabei de assistir. Fui até meu
gabinete, no 12º andar do anexo do Senado, Anexo
I, fui em companhia do Senador Pedro Taques. Abrimos as janelas do meu gabinete e tivemos uma visão
que impacta, sinceramente, Presidente, impacta. Não
satisfeitos, fomos até o 14º andar, naquela ponte que
interliga as duas torres, e tivemos a vista frontal do movimento que está aqui fora do Congresso Nacional. As
imagens de câmera, neste nível que as nossas câmeras
estão, não mostram a grandiosidade da manifestação
que está aí em frente. Isso é que é importante para nós.
Quando o povo vem à porta do Parlamento, a
leitura que tenho é que vem porque aqui é a Casa
do povo, e que aqui nós devemos ser a ressonância
correta, ponderada, humilde, paciente daquilo que a
agenda nacional, feita pelo povo, diretamente pelo
povo, passará a ser a partir de então.
Estou aqui no plenário, desde o início da sessão,
presente, participando, atento, ouvindo o discurso de
todos os Senadores que se manifestaram, ouvindo
as posições pela ordem dos Senadores em plenário,
conversando com o Líder do meu Partido, conversando com o Presidente do Senado. E, hoje, às 11h30
da manhã, eu estava conversando com a Presidente
da República, de 11h30 até 12h30, e ouvi da Presidente, com humildade, com paciência, com atenção,
a necessidade de todos nós ouvirmos a voz do povo,
a voz das ruas.
Portanto, Sr. Presidente, se tivermos condições
técnicas, obviamente, e condições tecnológicas para
poder fazer a transmissão, em função das iluminações,
e se for autorizado pela Mesa, creio que nada mais
cívico, nada mais patriótico do que mostrarmos pela
televisão do Senado Federal, a televisão do povo, as
imagens que estão sendo proporcionadas pela população brasileira do lado de fora do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Eduardo Braga, só respondendo a V. Exª...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS)
– Vou passar a palavra a V. Exª.
Senador Eduardo Braga, sabendo que sua posição não poderia ser diferente, equilibrada e tranquila,
comungo com V. Exª: não podemos concordar com
violência de jeito nenhum, seja contra um menino, seja
contra um policial, que está ali também defendendo a
Instituição.
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Este momento é de tranquilidade e de equilíbrio,
e tenho certeza que este Plenário pensa assim, não só
com o discurso fácil de apontar que todos têm razão.
Não! A sociedade está num momento difícil. Essa meninada tem razão, mas quem está fazendo a segurança
dos prédios públicos também tem razão. Não há como
nós não nos posicionarmos.
Já fiz o pedido ao Senador Renan Calheiros no
sentido de que sua proposta seja atendida e que a TV
Senado passe a cobrir...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Alternadamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS)
– ... alternadamente.
E vou mais além, se V. Exª me permitir. É intenção
nossa, no momento em que a comissão representativa
chegar aqui para conversar com o Presidente Renan
Calheiros, suspendermos a sessão. Vamos todos à
Presidência recebê-los, numa homenagem inclusive
às lideranças do movimento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, antes de qualquer coisa, quero
registrar o seguinte: estamos vivendo um momento histórico em todo o País, e acabo de receber uma ligação
que me informa que a TV Brasil, neste momento, está
passando desenho animado. Neste momento, com a
manifestação histórica em todas as capitais brasileiras,
a TV Brasil, sob a orientação da direção certamente,
não dos jornalistas, está transmitindo desenho animado.
Entendo que cabe uma manifestação dos Senadores
desta Casa de que isso é absolutamente inadmissível, inadmissível.
Não há nada mais importante neste momento no
País do que as manifestações que estão ocorrendo, e
nós não podemos imaginar que uma TV pública, neste
momento, esteja transmitindo desenho animado.
Faço esse manifesto aqui...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Esta Casa não é desenho animado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – A TV Brasil, neste momento, Líder, está passando
desenho animado. Recebi uma ligação há pouco informando isso. Estou aqui protestando, porque entendo
que não há nada mais importante na agenda política
do País neste momento do que...
Informaram-me que, agora, em função talvez
desse protesto, acaba de entrar ao vivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado está cumprindo o seu dever, e a sua
denúncia foi, na verdade, um alerta à TV Brasil, que
já tomou as providências.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador
Paim, eu apenas penso que essa é a maneira mais
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adequada. Talvez não seja o caso de suspendermos
a sessão. A sessão, a tribuna é o ambiente que temos
para reforçar essa posição. Talvez tenha eficácia se
a TV Senado também transmitir, simultaneamente, a
reunião que o Presidente Renan Calheiros fará com
os manifestantes, os líderes dessa grande, histórica,
pujante, magnífica, vibrante e cidadã mobilização nacional, que está nos deixando atônitos pela espontaneidade, pela força com que está acontecendo, para
dar um basta. A paciência acabou!
Penso que, ao invés de ser encerrada, a sessão
deve continuar numa demonstração, eu diria, de solidariedade ao que está acontecendo democraticamente
em todo o País, especialmente na nossa Capital, Brasília, na Praça dos Três Poderes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Antes que V. Exªs se posicionem, em nenhum
momento propus – é claro que o Plenário é soberano
– encerrar a sessão. O Senador Cristovam, hoje à tarde, perguntou-me se eu estaria disposto a ficar aqui
enquanto houvesse movimento, e respondi de pronto
para ele: “Fico e, se precisar, presido até meia-noite,
uma hora da manhã.”
O que eu sugeri foi que, em homenagem a esse
belo movimento –todos aqui estão, neste momento,
festejando a manifestação dessa meninada, que é
termo usado –, no momento em que a delegação chegasse, em que os líderes do movimento chegassem
– são em torno de 12, conforme me disseram aqui –,
nós, Senadores, interrompêssemos, como já fizemos
milhares de vezes, por cinco minutos, a sessão. Nós
os receberíamos, ouviríamos a demanda e retornaríamos ao plenário do Senado.
Foi esse o encaminhamento, mas, tranquilamente, eu sinto que, com a proposta, eu fiz a minha homenagem a essa meninada. Naturalmente, se o Plenário entender diferente, vai ser exatamente como
combinarmos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Senador, uma questão de ordem. Eu estou totalmente
de acordo com o senhor, desde que me digam como
eles foram escolhidos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Foram escolhidos por eles.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Por eles quem?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – A informação que eu tive lá é
que o movimento...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Qual é o movimento?
Esse movimento não tem líder, gente. Esse é
um movimento espontâneo. Se eu souber como eles
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foram escolhidos, irei na hora. Agora, sem saber, eu
não irei, porque pode ser uma manipulação, pode ser
uma maneira de trazer pessoas que não representam
o movimento. Eu acho difícil alguém representar essas
pessoas, pela maneira espontânea, variada, confusa
com que se manifestam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permita-me responder, Senador Cristovam. Não
há como, por tudo que sabemos, em sã consciência,
aqui definirmos quem foi que escolheu. Consequentemente, está retirada a proposta, e continuamos aqui.
Não haverá os cinco minutos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, nesse sentido do Senador Cristovam Buarque, o interessante seria a transmissão do movimento
e da sessão. Agora, qual é a legitimidade dessas pessoas que estão aqui ou que aqui virão?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não há como medir. V. Exª sabe disso.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Não
há como. Esse é um movimento difuso, um movimento
que não é homogêneo nas suas causas, um movimento a que o cidadão adere sem nenhum instrumento
de ligação.
Eu conheço várias pessoas que estão aí e que
vieram porque ouviram na TV, no rádio, na Internet, no
Facebook ou no Ttwitter.
Nós temos que ficar aqui. Este é o local em que
nós devemos ficar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Então, repito: ninguém está propondo que a gente
saia. Eu apenas disse que, se a comissão representativa estivesse aqui do lado e viesse dialogar com o
Parlamento, nós iríamos recebê-los.
O Senador Cristovam faz uma pergunta para mim
que não tem resposta. Há como medir? Não. Se não
há – eu disse que não há –, então ele é contra.
Consequentemente, nós estamos aqui e vamos
tranquilamente continuar o nosso debate.
Senador Pedro Taques, com a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Senador Paulo Paim, só para registrar que a
TV Brasil, depois de ter colocado o flash da manifestação, pela informação que acabei de receber, voltou
a transmitir desenho animado. É uma coisa que realmente me parece inusitada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu também quero informar que fiz o pedido à
Presidência do Senado. O pedido está lá na Presidência do Senado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – É importante...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT–
RS) – E disse que é...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Eu estou falando da TV Brasil. Neste momento,
a TV Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Mas eu estou respondendo. Já entendi.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Agora, em relação à solicitação anterior, seria
importante que nós tivéssemos a resposta formal da
Presidência do Senado.
Agora, eu estou registrando que a TV Brasil estava transmitindo desenho animado. Quando fizemos a
manifestação, passou um flash da manifestação, mas a
informação que recebi é que a emissora voltou a transmitir desenho animado. A TV Brasil é do Governo – é
importante registrar –, é uma TV pública.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está claro. Eu entendi, Senador Rollemberg, e
não tenho nenhuma dúvida quanto a isso.
O que eu disse é que, em relação à TV Senado,
ainda não está havendo a cobertura, como foi solicitado. Eu fiz o pedido ao Senador Renan Calheiros.
Quanto à TV Brasil, é claro que a decisão não
é nossa.
Senador Pedro Taques, com a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que nos
assistem e nos ouvem pela Rádio, TV Senado, Agência Senado, amigos das redes sociais, nós estamos,
às 18h54, do dia 20 de junho de 2013, num momento em que o Brasil, Deputado Domingos Dutra, para,
porque o Brasil está parado neste momento. Ele está
parado, mas ele está no movimento, no movimento
para que possamos reconhecer o real significado do
termo “democracia”.
Ontem, eu vim a esta tribuna para defender que
nós, políticos, temos que ouvir a voz das ruas, a voz
do povo e dos jovens que querem manifestar que nada
anda tão bem como tem sido propalado. Nada anda
tão bem como tem sido propalado. Nós não vivemos
em um mar azul, em um mar de rosas, não vivemos
em um céu de brigadeiro hoje.
Mas ouvir é tentar entender, Senador Magno
Malta, é fazer o esforço de nos colocarmos no lugar
da nossa gente que luta diariamente pelo pão e pela
dignidade. A maior agressão, o maior desrespeito que
se pode fazer a esses brasileiros que vão corajosamente às ruas é dizer que essa atitude é “romântica”.
Isso é uma agressão a eles que ali estão. Alguns estão
dizendo que é “sonhadora”, que é “emocional”. Isso é
uma agressão a esses brasileiros que aí estão.
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Esses brasileiros que estão nas ruas têm motivos, motivos reais para estar lá. Estão defendendo
o País com a sua energia, com a mesma coragem e
grandeza que mostrou o povo brasileiro ao lutar pelo
fim da ditadura, ao exigir a democracia e o Estado de
direito democrático.
Naqueles tempos difíceis, Senador Paulo Paim,
diante de movimentos parecidos, o nosso querido poeta Gonzaguinha já lembrava que o nosso povo sabe
o que faz e dizia: “A gente quer viver uma nação.”
O que isso quer dizer? Vamos arregaçar as mangas e começar a descobrir!
Tenho falado e agido muito sobre as ações de
Governo, tenho combatido a captura das agências reguladoras pelos que deveriam fiscalizá-las, as fraudes
que se sucedem na gestão fiscal e nos números da
execução orçamentária e da dívida pública, da inconsistência global da política econômica atual.
Mas eu quero, hoje, tentar chegar mais próximo
do ponto de vista dos homens e das mulheres do Estado de Mato Grosso, o Estado que tenho a honra de
aqui representar, homens e mulheres do Brasil.
Todos nós temos ouvido um discurso insistente de
que “hoje somos todos classe média.” Isso é vendido
como a solução de todos os problemas da sociedade.
Será que isso é verdade? Será que isso é verdade?
Vamos ver. Nos últimos dez anos, o Brasil viveu,
sim, um aumento importante da renda familiar da população mais pobre. As famílias mais pobres levam
mais dinheiro para casa hoje; isso é fato. De 2001 a
2009, pelos dados oficiais, a renda familiar de toda a
população cresceu 2,8% a cada ano, enquanto a dos
10% mais pobres cresceu 7%. Muito mais pessoas,
hoje, têm dinheiro para atender às necessidades básicas de subsistência nesses últimos dez anos. Isso é
fato, temos que reconhecer, Senador Eduardo Braga.
Mas isso significa o que exatamente? Podemos
parar de dizer que está bom? O que é esse tal avanço para a “classe média”, que é tão festejado como a
mágica solução de todos os problemas, como a panaceia para tudo?
Eu vou usar os dados do próprio Governo Federal, que fez um relatório para tentar definir o que é
essa “nova classe média” do País.
A conclusão a que chegou esse grupo – e que
é a base para esse discurso que ouvimos a todo momento de que “somos todos classe média” – é de que
compõem essa chamada “classe média” famílias que
têm uma renda entre R$291,00 a R$1.019,00 por integrante. Assim, um casal com dois filhos seria de
classe média se tivesse uma renda entre R$1.164,00
e R$4.076,00, por mês, em 2012. Essa é a definição
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mais precisa que vem sendo utilizada quase como um
refrão, como um mantra.
É verdade que muitas pessoas, milhões de pessoas conseguiram sair da pobreza econômica e chegar a esse nível de renda nos últimos dez anos. Mas
vamos pensar o que isso significa.
O que isso significa? Vou usar os critérios que
o próprio relatório, já falado, utiliza para caracterizar
esse grupo chamado “classe média”.
Primeiro, são famílias que conquistam uma mudança nos padrões de sua despesa mensal. Sai da pobreza aquele que já não precisa dedicar uma parcela
muito grande de seus recursos à compra de bens de
subsistência como alimentos, roupas, artigos de limpeza, transporte urbano, gás, aluguel, luz. São aqueles
que podem trazer para sua casa coisas importantes
como serviços de saúde privada, educação, livros,
viagens ou um carro.
E aí a casa já começa a cair. Quem disser que
uma família que vive com R$1 mil, R$1,5 mil ou R$
3 mil mensais hoje no Brasil pode arcar com gastos
particulares de saúde, educação, veículo próprio está
fazendo uma brincadeira de mal gosto.
Essas pessoas, por mais que tenham uma renda
crescente, dependem do serviço público, dependem do
Sistema Único de Saúde, dependem da escola pública,
dependem do transporte público. Serviços públicos,
aliás, que estão na Constituição.
O mesmo poeta Gonzaguinha já nos alertava:
“A gente quer caminho e atenção; a gente quer é ter
muita saúde”. E é aí que “a porca torce do rabo!”, como
se diz no Estado de Mato Grosso. O avanço da renda,
que beneficiou a todos, inclusive os mais ricos, não correspondeu ao avanço nos direitos sociais de verdade.
Garantir direitos sociais significa enfrentar interesses, significa escolher, na hora de gastar o dinheiro
público, o benefício silencioso dos milhões na fila do
SUS ou das crianças na escola. O que significa também deixar de bancar os projetos clientelistas com os
quais se compra muitas vezes uma base de apoio no
Legislativo.
E a ação do mensalão revela bem isso. Significa
também deixar de emprestar escondidos bilhões de
reais dos bancos públicos para subsidiar grandes empresas privadas, Senador Cristovam Buarque.
Significa construir transporte de massa de verdade: metrôs, trens urbanos, o que significa também
enfrentar em cada grande cidade os cartéis privados
que dominam o atual sistema de transporte e dominam
as decisões do poder público e financiam as grandes
campanhas eleitorais.
Não existe almoço de graça!
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Garantir o direito à moradia não é despejar dinheiro para os incorporadores privados erguerem prédios populares. Isso só levou a um aumento brutal dos
preços dos terrenos urbanos, fazendo com que os limites de preço do Minha Casa Minha Vida, aqueles
que essa nova classe média pode pagar só caibam
em terrenos cada vez mais afastados, levando o povo
cada vez mais para longe do local de trabalho e para
cada vez mais horas enlatado em transporte urbano
precário, gerando lucro para o cartel dos ônibus e para
o especulador imobiliário.
Para o Governo, na prática, a nova classe média
só precisa de geladeira e televisão, mas o Gonzaguinha já avisava que não é só isso: “A gente quer viver
pleno direito”, mas não é só o padrão de consumo que
identifica uma classe média.
No relatório do Governo, aqui citado, também se
fala que uma classe média seria aquele grupo de famílias cuja renda vem em sua maior parte do trabalho,
e não da assistência governamental nem de rendas
de propriedade, e mais do que isso: esse grupo seria
também menos vulnerável, ou seja, famílias que possam planejar e construir um futuro sem um alto risco
de se tornarem pobres num futuro próximo, ou seja,
Senador Cristovam, estaria na classe média aquele
trabalhador que hoje está firmemente inserido na economia produtiva e que não sofre o risco de ser varrido
dessa posição de hoje para amanhã, como descreve o
mesmo Gonzaguinha: “A gente quer valer nosso suor”.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª,
o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Taques, o senhor traz aqui algo que transcende – e muito – todo este momento que a gente vive: é
o que define progresso, qual o tipo de futuro que nós
queremos para o País. Podem achar que não é isso,
mas, no fundo, a insatisfação que nós vemos na rua
é o fato do esgotamento de um tipo de concepção de
progresso. Esgotou-se. A ideia, por exemplo, de progresso de um país é produzir 3,5 milhões de automóveis, em vez de ter um sistema de transporte eficiente – e isso a gente sabe que é muito mais possível
com o transporte público. Esse modelo de progresso
se esgotou, não cabem mais os carros. O que se fala
por carro, fala-se para quase tudo. Esgotou-se o modelo que exige tanta energia, não tem como continuar.
Esgotou-se o modelo que exige destruir florestas para
produzir soja. O conceito de riqueza mudou. Quando o
senhor cita o poeta Gonzaguinha é porque, na sensibilidade dele que vai muito além de qualquer análise,
ele percebeu que ser rico não é ter um carro, ser rico
não é ter conta bancaria; ser rico é, se for o caso, ter
essas coisas para melhorar a condição de vida, mas,
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se ao ter isso, piora, não é bom. E hoje a gente sabe
que carregar dinheiro na carteira leva é a assalto. Então, não leva ao bem-estar. Termina levando é à morte.
A gente sabe que ter carro hoje, num país que, para
optar pelo automóvel privado, teve que tirar dinheiro
da educação, da saúde, para fazer viadutos, para fazer
estacionamento até, esse país não cria um sistema de
progresso que traga felicidade. O que está levando a
meninada para a rua é a percepção de que a felicidade
está se evadindo, que a felicidade está ficando longe
deles na medida em que eles crescem. É isso que os
leva para a rua. E essa palavra “felicidade” não entra na
discussão dos governos, porque se preocupam com o
PIB, não se preocupam com o bem-estar. Então, a sua
fala vai muito além de tudo isso que está acontecendo
nesses dias. E se nós não entendermos que o que está
acontecendo nesses dias tem uma transcendência da
dimensão da sua fala, nós não entendemos nada do
que está acontecendo lá fora.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Não confundam o que está acontecendo lá fora com a
redução de passagem de ônibus. Por favor, confundir
isso é não entender nada, nada, da insatisfação, das
causas da insatisfação e dos caminhos para superar
essa insatisfação. Por isso, eu espero que essa sua
fala a gente continue debatendo nesta Casa, mesmo
depois que as coisas se acalmem e essas manifestações saiam das ruas para a Internet – porque há uma
diferença das manifestações de hoje para as de antes:
as manifestações de antes, quando a gente ia para
casa, acabavam; hoje, quando a gente vai para casa,
elas recomeçam por meio das redes sociais. Este debate a gente deveria levar para as redes sociais: que
progresso nós queremos para o Brasil.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Cristovam Buarque. “A gente quer
valer nosso suor”. Assistencialismo, comemorar esse
número de pessoas, de brasileiros que entram em
programas assistencialistas, sem que nós possamos
comemorar quantos brasileiros saem de programas
assistencialistas, é um equívoco histórico. Porque o
povo não quer apenas, Senador Cristovam, apenas,
receber uma bolsa de todas as qualidades na sua casa,
na sua conta, no seu cartão, não interessando a cor. O
cidadão quer mais que isso. O cidadão quer dignidade.
Antes de conceder um aparte a S. Exª, o Senador Eduardo Braga, e logo depois à Senadora, mas
antes à Senadora Ana Amélia, que levantou primeiro,
Senador Eduardo Braga, é interessante dizer que este
movimento, que, neste momento, está aí fora, a classe
média a que aqui, inicialmente, eu fiz referência, Senador Cristovam, já financiou seu carro em 82 paga-
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mentos. Já está endividada. Já tem todos os celulares,
smartphones, isso é bom. Agora, mais que isso, ela
deseja a concretização de direitos sociais, previstos no
art. 6° da Constituição. Ela deseja saúde de qualidade.
Ela deseja transporte que não possa ser enlatado. Ela
demora três horas para ir e três horas para voltar do
seu trabalho. Ela deseja educação que possa ser esse
instrumento de transformação. Por isso, movimentos
como esses que estão aqui. Má qualidade dos serviços
públicos. E nós ainda vamos falar a respeito da Copa.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Pedro Taques, eu assino embaixo de suas palavras e
do aparte do Senador Cristovam Buarque, lembrando
que acompanhei recentemente um pronunciamento
que V. Exª fez dessa mesma tribuna, baseado numa
consulta que o senhor fez pelo Twitter aos moradores
do seu Estado, Mato Grosso, perguntando a eles o
que eles tinham como prioridades. E eles relatavam
exatamente... O senhor dizia o nome de cada um que
tinha respondido, e que era tudo focado, exatamente,
nessa questão de qualidade de serviço, que é o que
o Estado, que tanto recolhe de nós por meio dos impostos, não nos devolve em bons serviços. É o transporte de má qualidade, é a questão da segurança, é
a questão da saúde, de não haver UTI para a criança,
que morre aqui em Brasília, como referi há pouco, e o
Senador Cristovam também lembrou. A Raquel é uma
manicure aqui da barbearia do Senado. Não é de longe, é daqui do Senado. Hoje a Raquel me disse que
faz um curso de Libras, que é a linguagem dos sinais,
para ter melhor qualificação. Ela é, ao mesmo tempo,
manicure aqui. Ela sai de casa, Senador Cristovam,
às 4 da madrugada para pegar dois ou três ônibus em
Brasília. Então, vejam, não é problema só de São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou de Porto Alegre, mas também
da Capital da República, nas – eu diria – barbas do
Poder, que uma jovem que quer se qualificar tem que
levantar às 4 da manhã para poder chegar às 8 a sua
aula de Libras, linguagem de sinais. Esse é um caso
que mostra claramente... Lamentavelmente, neste momento, Senador Pedro Taques, há um clima de muita
tensão ali fora. Começaram a jogar os rojões, e aquilo
que a gente estava defendendo aqui, Senador Paulo
Paim, que era uma manifestação pacífica... Estava tudo
lindo, muito bonito. Tomara que esse enfrentamento
não resulte em violência. A manifestação pacífica, nós
todos festejamos e queremos que ela seja cada vez
maior. Então, eu queria repetir: assino embaixo do que
V. Exª está dizendo, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
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As manifestações devem ser pacíficas, democráticas. Não é possível violência. O Estado – digo
Estado no sentido técnico-jurídico do termo, o Estado
nacional, o Estado regional – não pode compactuar
com a violência.
Nós temos que, sim, bater palmas para estas manifestações, agora os radicais, aqueles que se utilizam
da psicologia de grupo, do emocional, para a prática
de crimes, depredar patrimônios públicos, ofender a
integridade de policiais, como disse o Senador Eduardo Braga, estes devem merecer o que determina a lei,
pois, senão, nós teríamos a baderna, nós teríamos o
não Estado. O Estado é aquele que pode, em determinados momentos, se valer da violência legítima, e
esta violência legítima pode ser usada, sim, na defesa
do próprio Estado.
Por isso, eu quero, mais uma vez, me declarar
favoravelmente às manifestações sem violência, para
que todos nós brasileiros possamos dar um exemplo ao
mundo de que aqui nós temos uma Nação, uma Nação
de homens e mulheres de bem, homens e mulheres
que cumprem a lei, homens e mulheres que respeitam
o direito de o outro se manifestar. Por isso, eu quero
também repudiar qualquer forma de violência nesse
tipo de manifestação.
Concedo um aparte a S. Exª o Senador Eduardo
Braga, honrado Líder do Governo nesta Casa.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Pedro Taques, mais uma vez, V. Exª vem à tribuna
com absoluta pertinência e com um tema que é hoje
o tema que todos nós estamos debatendo não apenas no plenário do Senado mas em todos os lugares.
Quero, mais uma vez, dizer que estamos de acordo.
As manifestações são legítimas e, além de legítimas,
são um marco de um novo tempo, sociologicamente
falando, no nosso País. No entanto, Senador Pedro Taques, este é um País de dimensões continentais, e o
desenvolvimento no nosso País não chegou de forma
igual em todas as regiões. Eu imagino que o Estado
de Mato Grosso, com tanta soja sendo produzida, com
tanto agronegócio sendo produzido, com...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ...
tantos momentos de desenvolvimento importantes da
nossa economia, efetivamente talvez o Bolsa Família
não seja tão prioritário no Estado de V. Exª, mas me
deixe falar do meu Estado. Um Estado que é proibido de
quase tudo. O povo do meu Estado não pode desmatar,
porque, se desmatar, está cometendo crime contra o
meio ambiente; o povo do meu Estado vive no interior
da floresta, com dificuldades de toda a natureza de infraestrutura, de acesso à comunicação, para colocarmos satélite para levar Internet de banda larga para o
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meu Estado, Sr. Senador. Hoje, 90% dos Municípios
do Amazonas ainda não têm sequer um megabyte de
Internet, a grande maioria tem 258Kbytes. Nós estamos
falando de outra realidade de Brasil. No meu Estado,
300 mil famílias dependem do Bolsa Família. E digo a
V. Exª: eu, que tive a honra de governar o Amazonas
durante oito anos, fui prefeito de Manaus, construí, Senador Pedro Taques, 30 mil casas para o povo que não
tinha onde morar. Meu pai era filho de uma família de 16
irmãos, ficou órfão aos cinco anos e ficou muito pobre.
Durante muitos momentos de sua vida, foi obrigado a
comer resto de feira, não tinha casa própria. Eu ouvi,
durante toda a minha vida, o testemunho do meu pai
do quanto era difícil. Depois, quando Deus e o povo
me deram a oportunidade de entrar na vida pública e
conhecer o desespero das famílias que moravam nos
alagados, dentro dos igarapés... Entrava governo e
saia governo e não havia política pública que pudesse mudar o destino daquele povo. Eu, sinceramente,
Senador Pedro Taques, fiz e ajudo a fazer o máximo
para a transformação. A educação é algo que transforma a sociedade e transforma a população de uma
vez por todas, mas nós temos que ter tempo para que
essas pessoas possam se transformar, para que haja
migração econômica e migração social. Esses milhares de brasileiros que estão hoje nas ruas são de um
Brasil novo, de um Brasil diferente, de um Brasil que
está se transformando, sim, e que quer mais políticas
públicas. Mas, se o Brasil conseguiu criar microeconomias importantes em regiões isoladas, em grotões,
mesmo em Estados ricos, é porque houve políticas
públicas sociais de transferência de renda. Essas políticas não são erradas, essas políticas precisam ser
aprimoradas. Sei que V. Exª haverá de concordar comigo. Sei que V. Exª, no afã de compreender toda essa
demanda que nós estamos vivendo neste momento,
gostaria que as respostas viessem de ontem. Senador,
eu fui o governador que, pela primeira vez, implantou
escolas de tempo integral em meu Estado, e isso há
dez anos, quando o Brasil ainda não falava de tempo
integral. Nossas crianças – e muita gente discute, como
ainda há pouco assistimos neste plenário, à discussão
sobre a menoridade penal, a maioridade penal – até
pouco tempo não tinham direito à creche. Foi o Brasil
Carinhoso que abriu as políticas públicas que pudessem novamente voltar a construir creches. Fui Prefeito
de Manaus e construí nove creches. O meu sucessor
teve de fechar as minhas creches, as creches da cidade de Manaus, e transformá-las em escolas infantis.
Foi o Fundeb que passou a financiar o ensino médio
neste País, não faz muito tempo, no Governo Lula. O
Fundef foi no Governo Fernando Henrique, não faz
tanto tempo assim. Mais ainda, o Pronatec acabou de
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ser criado no governo Dilma. Nossas escolas com bolsa, através do ProUni, não faz muito tempo assim. O
nosso nível de escolaridade está mudando. Portanto, o
que eu quero dizer a V. Exª é que eu vejo um País que
está em transformação. Há desigualdades? Claro que
há. Há muito que se fazer? Há muito que fazer. Essas
manifestações são porque ninguém aguenta mais pagar por celular que não funciona, Senador!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – E
as agências reguladoras?
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – E
as agências reguladoras?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – E
o aparelhamento delas?
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Não
é só o aparelhamento. V. Exª aqui, como Senador, participa das nossas comissões e tem o direito e o dever
constitucional e regimental de participar do debate
que elege, através deste Senado, os representantes
dela. V. Exª é testemunha do esforço da Presidenta
Dilma em transformar as nossas agências pela questão meritória e técnica em agências eficientes. Há um
embate político, neste momento, sobre isso. Mas não
é apenas isso. Ainda há pouco, ouvíamos o Senador
Rodrigo Rollemberg, que já não está mais no plenário,
falar sobre a TV Brasil. E eu ficava me perguntando: o
que está transmitindo, neste momento, a TV Cultura
de Pernambuco? O que está transmitindo, neste momento, a TV Cultura do meu Estado? Cem mil pessoas,
neste momento, já estão nas ruas em Manaus. Ainda
há pouco, eram 50 mil. O que está transmitindo a TV
Cultura de São Paulo? Portanto, vamos ser corretos,
como V. Exª sempre o é, nesta Casa. Por isso eu me
encorajo em fazer um aparte com esta filosofia de
que estamos fazendo muito, mas ainda há muito que
fazer. Mas não achar que nada funciona no País, que
nada mudou neste País. Claro que mudou. E há muitas demandas que ainda precisam acontecer. É com
esse espírito de mudança e de transformação que eu
me alimento de esperança na vida pública. Estou aqui
porque acredito que é através da política e da democracia que haveremos de construir este País em que,
hoje, as ruas pedem urgência, mais velocidade e mais
respostas.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, me permite, porque eu quero comentar...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senador, eu vou lhe conceder um aparte imediatamente.
Eu quero cumprimentar o Senador Eduardo Braga pelo aparte, que prova que ele é um competente
Líder do Governo. Esse é o primeiro ponto. Segundo
ponto: eu seria um canalha, um idiota se não reconhecesse a importância de programas como o Bolsa
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Família. Eu seria um canalha, um idiota, um Senador
abilolado se eu isso não reconhecesse. No entanto,
Senador Eduardo Braga, nós não podemos dourar a
pílula, nós não podemos fazer coisas para inglês ver.
Isso nós não podemos fazer. Nós não podemos ter
uma economia baseada em desonerações. Nós não
podemos estabelecer R$18 bilhões para a compra de
geladeiras, computadores. Concordo. Mato Grosso é
hoje um Estado que produz 43 milhões de toneladas
de grãos, 29 milhões de cabeças de gado bovino. Mato
Grosso é um Estado rico, mas um pobre Estado rico,
um pobre Estado rico.
Muito bem. Eu quero dizer a V. Exª que eu não
sei o que está passando na TV Cultura de Pernambuco, porque o meu discurso não e eleitoreiro. Não sei
o que está passando na TV Cultura lá do Estado de
São Paulo, mas, na TV Brasil, que é uma tevê pública,
não poderia estar a passar desenho animado neste
momento.
Eu concedo um aparte a S. Exª, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Pedro Taques, agradeço a V. Exª a gentileza de
conceder este aparte. Estou acompanhando a sessão e
me retirei para receber, com muita alegria, no plenário
desta Casa, neste momento, o cacique Aritana, Anuía
Yawalapiti, Timáiu Kalapalu e o João Carlos Almeida.
Eu tive uma das maiores emoções da minha vida, no
ano passado, quando tive oportunidade de participar
da celebração do kuarup. Além de toda a generosidade, o acolhimento, o carinho dos povos do Alto Xingu,
dos povos do Xingu, os yawalapiti, os kamaiurás, os
kalapalus, os kuicuros, todos eles, e hoje, com muita
alegria, recebo esses representantes das populações
indígenas, que também passam por momentos de grande dificuldade. Neste País, neste momento, há uma
luta pela demarcação das terras indígenas. Também
é pauta do conjunto de reivindicações a demarcação
dessas terras indígenas. Mas terei oportunidade de falar
sobre esse tema em outra ocasião. Agora, com muita
alegria, neste momento de grandes manifestações da
população brasileira, o Plenário do Senado recebe o
Cacique Aritana, Anuía Yawalapiti, Timáiu Kalapalu e
João Carlos Almeida.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Quero, antes de passar a palavra ao Senador Cristovam,
cumprimentá-los e dizer que é uma honra recebê-los
aqui. Mato Grosso os tem em boa conta. Mato Grosso
tem quase 30 mil índios. O Parque Nacional do Xingu
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é o mais antigo demarcado. São 57 as reservas demarcadas. Sejam bem-vindos, brasileiros e brasileiras,
índios. Eu os tenho em conta e com respeito.
Passo a palavra, como um aparte, ao Senador
Cristovam Buarque.
O SR. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, quero fazer um comentário sobre a fala do
Senador Eduardo Braga, dizendo que tenho autoridade
para defender a sua posição sobre o Bolsa Família,
porque eu inventei isso. Eu inventei, intelectualmente, o
Bolsa Escola como professor da UnB, em um livro. Eu
inventei, ao implantar, pela primeira vez, aqui, e ao dar
assessoria à Prefeitura de Campinas para que começasse. É com essa autoridade, com esse entusiasmo
com a Bolsa que quero dizer que, de fato, Senador,
ela é necessária. É isso o que o Senador Taques quis
dizer. Mas o que a gente precisa comemorar é quando ela não for mais necessária. É isso o que ele quis
dizer. Enquanto um brasileiro precisar de Bolsa Família, nós temos de dar Bolsas Famílias, mas, enquanto
um brasileiro precisar de Bolsa Família, o Brasil não é
um País desenvolvido, o Brasil não é um País justo. O
Brasil só começará a ser justo quando ninguém precisar de Bolsa Família. Lamentavelmente, o dever de
casa da redução do número de necessitados da Bolsa Família não está sendo feito. Seria o que o senhor
começou no seu Estado do Amazonas: uma escola de
qualidade para todos. A Bolsa, sem a escola, é como
atender aqueles que estão na seca do meu Nordeste, agora. A gente não pode comemorar o aumento
do número dos retirantes que temos de proteger. Nós
temos de comemorar quando começar a diminuir o
número de retirantes, até o dia em que não tenhamos
mais ninguém precisando de ajuda. É como quando
há uma inundação, o contrário da seca. Não adianta
a gente comemorar porque aumentou o número dos
desabrigados. E a Bolsa Família...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Dos
alagados.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A
Bolsa Família é para os desabrigados. Então, ela é uma
obrigação – obrigação, eu repito –, e fazer obrigação a
gente não comemora. A gente só comemora quando
a gente faz a revolução de fazer com que essa obrigação deixe de ser necessária. Por isso eu quero me
solidarizar com sua fala. Entendi perfeitamente o que o
senhor quer dizer. E o senhor tem razão. É lamentável
que se comemore o aumento do número dos necessitados de Bolsa Família. E, finalmente, para concluir, é
absurdo se comemorar, como se está comemorando,
sem dizer que faz isso, a inclusão, no Bolsa Família, de
famílias que, quando crianças, tinham Bolsa Família.
Nós estamos na segunda geração de Bolsa Família.
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Isso é prova de fracasso. Mesmo que seja necessário.
Mas, se é necessário, é um fracasso. Como a seca do
Nordeste. Talvez, se tivéssemos feito o dever de casa
nos últimos 50 anos, não houvesse mais seca. Como
há, vamos dar apoio aos retirantes. Quando há cheia,
vamos dar apoio aos desabrigados. Mas não comemoremos o número de desabrigados, nem o número
de retirantes. Comemoremos a não mais necessidade
de apoiar retirantes ou apoiar desabrigados.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
Senador Cristovam, mais uma vez, citando Gonzaguinha: “A gente não tem cara de panaca.” Não tem cara
de panaca para acreditar que isso resolve tudo.
E o cidadão está aí fora. E por que ele está aí fora,
Senador Cristovam? Má qualidade do serviço público,
políticos que não exercem suas atribuições constitucionais, partidos políticos que não mais representam
o cidadão, a Copa do Mundo, a PEC nº 37, a PEC nº
33, as relações entre os Poderes. São vários os temas,
vários os motivos.
Mas eu penso – e já caminho para encerrar, Sr.
Presidente – que o principal deles seja a descrença com
o sistema político. Por isso precisamos, sim, pensar,
Senador Eduardo Braga, como Líder do Governo, que
esse sistema político está falido. Ele não mais existe,
no sentido de concretizar as necessidades do cidadão.
Precisamos pensar num novo caminho. Quem sabe,
uma Constituinte exclusiva para nós modificarmos o
sistema político. Nada contra a política, nada contra
político. Nós não podemos criminalizar a política, não
podemos generalizar os malfeitos da política. Agora,
o sistema político atual não mais atende às necessidades do cidadão.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de falar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Pedro Taques, com a competência de sempre, expondo o seu ponto de vista sobre
este momento!
Agora ainda, recebi aqui outras comunicações que
mostram que não ficou um Estado fora. O movimento
é forte em todo o País e, para satisfação nossa, na
maioria dos Estados, a não ser um grupo minoritário
que apela para a violência, a ampla maioria continua
fazendo o seu movimento pacífico e com as suas propostas colocadas em cartazes. Vamos torcer para que
tudo termine bem.
Passo a palavra, neste momento, à Senadora Ana
Amélia, para fazer o seu pronunciamento. Em seguida,
ao Senador Cristovam Buarque.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, caros colegas Senadores,

JUNHO DE 2013
Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nossos ouvintes da Rádio Senado, nossos telespectadores da TV Senado, eu já tinha até desistido de
subir à tribuna, Senador Paulo Paim, porque estamos
aqui desde as 14 horas e foram se sucedendo os pronunciamentos, todos eles na mesma linha, na mesma
direção. Fiz apartes a praticamente todos os oradores
e decidi subir à tribuna, porque eu estou realmente,
como todos os brasileiros e, aqui nesta Casa, os Senadores, vivendo uma experiência nova, uma experiência gratificante e uma revelação dramática, uma
revelação dramática, Senador Cristovam: o Brasil todo
está mobilizado, e não há líder. O Brasil todo se mexeu
e não há nenhuma bandeira de ninguém, de nenhum
partido político, de nenhuma instituição; mesmo daquelas mais respeitadas, CNBB, OAB e tantas outras
que escreveram a história da democracia neste País.
E é exatamente esse o aspecto mais notável do que
está acontecendo no País.
Ninguém imaginaria, em uma hora de prosperidade econômica, em uma hora de arranjo e de serenidade, o País mostrando números – percalços, claro,
na inflação que está assustando a classe média e os
pobres, em maior grau – o que está acontecendo hoje.
É um recado direto a todas as instituições brasileiras,
ao Congresso, aos governos, ao Judiciário, ao Ministério Público: as instituições precisam ouvir as ruas.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador
Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senadora, V. Exª vai à tribuna com o tema pertinente das
manifestações. Eu pediria ao fotógrafo que me permitisse (...) Muito obrigado. Eu tenho uma informação que
acabo de colher aqui na Internet que mostra exatamente este Brasil que está em transformação. V. Exª que é
jornalista, porque uma vez jornalista sempre jornalista, lembra – e haverá de lembrar – de uma época em
que, no Brasil, quando havia manifestações de rua, a
bolsa caía, o dólar disparava. Era como se um tsunami
acontecesse na economia brasileira. Evidentemente, o
dólar vem sofrendo movimento de alta. Não em função
de os meninos e os jovens estarem na rua (...)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Especulação.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – (...)
mas em função de que há um movimento da economia
americana que se fortalece. Hoje, o Presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve,
acaba de anunciar que a economia e os indicadores
da economia americana estão tão robustos que o Banco Central deverá, proximamente, retirar os subsídios
para o crescimento da economia americana, numa prova de que os indicadores do crescimento econômico
nos Estados Unidos voltam. Isso faz com que dinheiro
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estrangeiro, em vários países emergentes, comece a
migrar, novamente, para os Estados Unidos. Há uma
tendência de aumento dos juros do tesouro americano e tudo isso faz uma movimentação cambial. Mas o
que me chamou a atenção e me provocou fazer esse
aparte a V. Exª é que a bolsa de valores do Brasil, a
Bovespa, fechou com alta de 0,67% em um movimento
contrário das outras 30 maiores bolsas do mundo que
caíram no dia de hoje. Ora, numa demonstração de que
os fundamentos de nossa democracia são seguros e
estáveis, de que o regime que aí está, o regime democrático que aí está tem o apoio do povo brasileiro; que
nossas instituições estão fortalecidas: Supremo, STJ,
Congresso Nacional. E eu falo com ênfase Congresso
Nacional porque esta Casa, com todas as suas mazelas, é o Poder mais transparente que o povo brasileiro possui. Tanto é assim que o povo está na porta do
Congresso, a sua Casa, falando para o Brasil e falando
para a República. Nosso Governo está absolutamente
assenhoreado das condições da governabilidade. E a
resposta é que o investidor, o capital privado, que, via
de regra, é covarde, no momento em que milhões de
brasileiros estão nas ruas, confia, investe, aposta no
Brasil, no Brasil que trabalha, no Brasil que quer construir, que quer transformar. Portanto, apenas para dizer
a V. Exª do orgulho que todos temos que ter e sentir
de sermos brasileiros, porque estamos construindo
uma democracia que não é uma democracia qualquer.
É uma democracia que, em que pese seja jovem, já
enfrentou impeachment de presidente. Já enfrentou
impeachment de presidente! Já enfrentou grandes
crises da ética, grandes crises do combate à corrupção. E a Presidenta Dilma tem dado demonstrações
de não compactuar com o malfeito. Este Governo tem
como uma de suas marcas exatamente isto. Portanto,
eu fico sinceramente orgulhoso de ver o meu País, no
dia em que milhares de brasileiros – com certeza mais
de um milhão de brasileiros – estão nas ruas no dia de
hoje, se manifestando, protestando, reivindicando; e a
Bolsa de Valores fecha em alta. Portanto, eu fico aqui
com uma palavra de entusiasmo pelo nosso povo, pela
nossa representatividade e pela certeza de que haveremos de sair mais fortes dessa nova etapa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador Eduardo Braga, a confiança e a crença de V. Exª
também é compartilhada por todos os brasileiros de
responsabilidade e de compromisso com o País. Não
só com os fundamentos da economia, mas, sobretudo, com os fundamentos da democracia. E talvez
esse seja o peso mais importante do que nós estamos vendo agora.
É claro que a bolsa de valores é um grande termômetro para qualquer economia do mundo. A bolsa
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de valores é a área mais sensível da economia. Não
há nenhuma outra. O câmbio é relativamente sensível,
mas a bolsa é, sim, a mais sensível de todas. Ela trata
de estabilidade, de confiança, de credibilidade, de humor do mercado, como se fala, de tudo isso.
Se o mercado não tivesse com sensação de segurança nos seus negócios, certamente a bolsa não
estaria mostrando esses números que V. Exª está
mostrando agora para enriquecer e, especialmente,
para dar melhor conteúdo a este meu pronunciamento
aqui, neste final de tarde, no dia em que os brasileiros
escrevem uma página importante na história da democracia e dos direitos da população.
Um recado muito direto, Senador Eduardo Braga,
eu diria, de um esgotamento da paciência por tudo o
que foi dito aqui, hoje, nesta tarde: os maus serviços,
pagamos muitos impostos, trabalhamos quatro meses
por ano – talvez mais um pouco do que isso –, e para
receber em troca o quê? Ônibus de má qualidade, ter
que pegar dois ou três ônibus; a violência batendo à
porta; a falta de vaga na escola para o filho em todas
as cidades e em todos os lugares. As deficiências
cada vez maiores em todo o sistema público brasileiro.
O que nós pagamos de impostos daria para termos
serviços de primeiro mundo. O padrão FIFA, como se
disse tanto agora, passou a ser um selo de qualidade;
lamentavelmente passou a ser um selo de qualidade.
E exatamente talvez esse evento internacional,
que também ganha o mundo, na visibilidade, o que
acontece em nosso País, nesta Copa das Confederações e na Copa do Mundo, o ano que vem, essa visibilidade que o Brasil ganha também é compartilhada
por esta histórica manifestação espontânea que, se é
difusa, também tem pontos relevantes a levarmos em
conta, Senador Paulo Paim.
Falamos aqui, tantas vezes, sobre a PEC 37,
aquela que tolhe a ação do Ministério Público nas investigações. E olhem, o que o Ministério Público tem
feito no nosso Estado, Rio Grande do Sul, em favor da
moralidade, da preservação dos direitos, da aplicação
correta dos recursos públicos nas instâncias municipais
e estaduais! Em quantas coisas positivas o Ministério
Público tem se envolvido no nosso Estado! Que dizer da
Procuradoria-Geral da República em tantos aspectos!
O Senador Eduardo Braga fez referência à questão da corrupção e eu, sempre, aqui no plenário, tenho tido uma atitude de independência em relação ao
Governo, mas, em todos os momentos, disse que a
Presidente Dilma sempre acertou a mão quando tocou
fundo na questão do que ela convencionou chamar os
malfeitos. E nisso a Presidente da República tem o apoio
integral da sociedade brasileira, porque é nos malfeitos
que estão os desvios daquilo que a sociedade, com

JUNHO
DE 2013
Junho de 2013

muito sacrifício, paga e entrega ao cofre público, seja
o Município, seja o Estado, seja o Governo Federal.
E exatamente esta é a forma que tem hoje a sociedade, ir às ruas, com toda a liberdade, em um regime
e num momento de plena consolidação democrática,
com as suas instituições funcionando, de nós termos
essa liberdade. Esse é o lado bom de tudo o que está
acontecendo, Senador Paim.
Mas nós, aqui nesta Casa, precisamos ficar com
o ouvido muito atento ao que vem do rufar desses
tambores das ruas de Brasília, da nossa Porto Alegre,
que mesmo com a chuva que aconteceu, com o mau
tempo, em qualquer lugar, o Brasil está mobilizado.
E não só Porto Alegre; mais de dez cidades no Rio
Grande do Sul e em todas as regiões estão também
fazendo a sua mobilização democrática de cidadania,
para dizer uma espécie de basta. Chega! A paciência
esgotou! Parece que é esse o recado que está acontecendo e que nós estamos recebendo. Mas isso é
um recado para esta Casa, para o Poder Legislativo,
para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, para
o Ministério Público, para todas as instituições. Para os
servidores públicos também, que ora são vítimas, ora
são parte do processo, porque são responsáveis pelo
atendimento à população nas demandas da saúde, do
Sistema SUS. Então, nós temos que ver o conjunto de
todo este processo, desse sistema tão complexo que
é a nossa sociedade, a nossa estrutura.
Aqui foi dito pelos Senadores, pelo Senador Cristovam, Senador Pedro Taques, Senador Rodrigo Rollemberg e por todos os Senadores que antes falaram
lembrando também dessas questões relacionadas
ao Pacto Federativo. Discutimos muito, usamos muito a retórica, e pouco, na prática, acontece para que
o cidadão que mora no Município receba um serviço
de qualidade. Hoje, as prefeituras municipais estão
sufocadas, numa repartição injusta do recurso, que é
concentrado na União; uma pequena parte vai para os
primos remediados da Federação, que são os Estados;
e os primos pobres, que são os Municípios.
Isso tudo distorce, isso tudo cria problemas, e
não cuidamos de áreas essenciais.
Temos um especialista, o nosso querido Senador
Cristovam Buarque, que, na educação, tem sido um
mestre para todos nós, um sacerdote, como eu disse
há poucas semanas aqui. O foco na Educação Básica e
Fundamental, nós temos nos descuidado disso, porque
parece que não há porta-voz do Ensino Fundamental
em nosso país para tratar de uma questão que é grave, que é a base. Sobre a Educação Infantil, de 0 a 3
anos, ouvimos, recentemente, grandes especialistas
a nos mostrar esse caminho.
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Então, temos de fazer o dever de casa aqui, Senador Cristovam, exatamente para ampliar o debate
em torno dessas necessidades que a sociedade está
exigindo de nós. Das mães que não têm a creche para
o filho, a mãe que trabalha e se vê na contingência
de ou cuidar do filho ou trabalhar para consolidar a
sua posição de emancipação econômica e para ter
também a garantia do seu desenvolvimento, da sua
autoestima como pessoa, como cidadã, como profissional. Demandas que precisam ser atendidas na área
da saúde, no campo da segurança pública, no campo
da mobilidade urbana.
Como disseram aqui vários Senadores, não são
apenas os R$0,20 que estão mexendo com o coração
e o bolso dos brasileiros. É uma atitude, uma atitude
que está sendo tomada coletivamente pela sociedade
brasileira de forma espontânea. Uma atitude, uma reação de maneira estrondosa, vigorosa, potente, alta,
um verdadeiro brado, um brado da independência.
Parece isso.
Então, a sociedade acordou de uma aparente
letargia, Senador Pedro Taques, e agora está gritando
solenemente: chega! Agora é preciso trabalho, é preciso
muita ética na repartição do dinheiro, é preciso muito
cuidado com o dinheiro que o contribuinte, o cidadão,
entrega para o setor público. Muita ética nas relações
interpessoais, nas relações políticas, nas relações
entre governos. Temos eleições cada vez mais caras,
Senador, gastando dinheiro, e a lei não vai evitar que
tenha esse caixa dois. Temos de ter em conta essa
cobrança. Por que estão sendo aniquiladas as bandeiras dos Partidos Políticos? Esse é um recado para
que tenhamos muita ética nessa relação com o eleitor. O compromisso que assumimos numa campanha
eleitoral precisa ser respondido aqui adequadamente,
porque quando o negamos e damos as costas para
o eleitor ele vai para a rua. Ele agora está mostrando
para todos nós a força que ele tem. Essa descoberta
é a coisa mais importante que o nosso país e a nossa
democracia estão vivendo neste momento.
Senador Pedro Taques, eu estou realmente muito feliz de estar apreciando, não de longe, a fachada.
Basta chegarmos ali para vermos o que é, que força
tem quando o povo deseja mudar alguma coisa.
Já houve, como lembrou aqui o Líder Eduardo
Braga, de maneira absolutamente tranquila, a mobilização, aqui em Brasília, dos caras pintadas. Agora,
algumas caras são pintadas, outras nem precisam,
enroladas na bandeira nacional, revelando a sua indignação, a sua falta de paciência, e dizendo a força que
tem a união do povo. Como diz aquele slogan antigo:
“O povo unido jamais será vencido”. Alguém vai dizer:
mas por que essa Senadora do Partido Progressista
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usa este slogan, mas é isso mesmo. Esta é a união
que está fazendo a sociedade mostrar a todas as instituições que a sua paciência se esgotou. A beleza de
tudo isso é que nenhum partido político pode ousar levar a sua bandeira para este movimento. A sociedade
não quer isso. Ela está mostrando a sua força, o seu
poder e a sua capacidade de mobilização. Começaram com os jovens, com a questão de uma tarifa de
transporte coletivo, e agora inclui uma pauta, Senador
Pedro Taques, que nos é muito cara: a PEC nº 37 e a
PEC nº 33. V. Exª, eu e tantos Senadores aqui, nesta
Casa, temos falado tanto nela.
Vou repetir aqui. Falei a seus colegas, aos membros do Ministério Público, aqui no Distrito Federal e
lá no meu Estado: “Se a pressão não viesse das ruas,
a PEC nº 37 corria sérios riscos”. Nós vimos o filme
aqui quando foi votado o PRC nº 132. Vimos o filme
aqui, Senador, e, naquela noite, eu fiquei assustada.
Agora não. Agora eu acho que a PEC... E desejo: vamos fazer uma grande força, uma grande corrente
para que a PEC nº 37 seja definitivamente sepultada,
assim como a PEC nº 33. Sempre que acontece o desgosto ou o desagrado pela ação do Ministério Público,
sempre adequada... Claro, de novo, a instituição tem
que se encarregar de afastar os maus que ali existem.
Existem maus juízes, existem maus procuradores ou
promotores, maus Senadores, maus jornalistas, maus
médicos, maus professores, em toda área eles existem. A maioria é de bons, mas existem as exceções,
que são os maus. Então, é preciso que essa instituição também tenha o cuidado de afastar o joio do trigo,
separar aqueles que a contaminam eventualmente. E
nós aqui vamos fazer uma continuada vigília para que
a PEC nº 37 seja definitivamente sepultada, Senador
Pedro Taques, porque o Ministério Público tem o dever constitucional de defender a sociedade em todas
as questões. Neutralizar a competência do Ministério
Público é reduzir a proteção da sociedade em várias
das suas demandas, inclusive e especialmente as demandas sociais.
Às vezes, para se achar uma vaga para uma
criança, aqui em Brasília, é invocado o Ministério Público quando o Poder Público não responde adequadamente à demanda de um pai ou de uma mãe que
leva um filho nos braços desesperadamente para ter
uma vaga na UTI. É o Ministério Público que responde a isso ou que vai à casa de uma mulher agredida
para atender, porque ninguém responde, ninguém lhe
dá guarida, ninguém a ouve nesse ato de violência. É
isso que precisa ser entendido desta instituição, que
tem uma grande responsabilidade.
Vimos isso e por isso ela precisa ser preservada,
como as outras instituições precisam ser preservadas.
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E esta é a grande mensagem que as ruas estão dando a todos nós.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora Ana Amélia, V. Exª falou da nossa responsabilidade daqui para frente. Agora, a gente precisa
também fazer uma análise da nossa culpa com o que
está acontecendo, a nossa responsabilidade com o que
está acontecendo. Não fomos só nós, do Senado, mas
nós tivemos. Quando a gente vota um projeto como
aquele dos portos, importantíssimo, com milhares de
páginas, sem ter lido, isso gera um ingrediente; quando a gente elege um presidente no voto secreto, sem
o voto aberto para que todo mundo lá fora saiba por
que e em quem a gente votou, a gente joga um ingrediente; quando deixamos acumular milhares de vetos
e não votamos; quando nós, de repente, pegamos esses vetos e queremos votar em uma tarde. Tudo isso
vai deixando uma marquinha, é um ingrediente numa
coisa que vai cozinhando, cozinhando, até que um dia
acontece isso aí. Quando deixamos de votar as coisas
fundamentais para o País, sobretudo a reforma política,
que nós negamos a mudar, é um ingrediente; quando
as pessoas sabem que estamos aqui vazios hoje, e
nem a sexta-feira nem segunda-feira, isso é um ingrediente. Nós colocamos ingredientes na panela de onde
está saindo esse movimento que tem uma grande vantagem: despertar a gente, na linha do que a senhora
falou. Eu espero que nós nos despertemos para que
tudo isso fique no lado não só bonito esteticamente
como ele é, mas também consequente politicamente,
para mudar o Brasil.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP - RS) - Muito obrigada, Senador Cristovam Buarque. Compactuo com a
posição de V. Exª e quero lhe dizer, Senador Cristovam,
que V. Exª, como eu, o Senador Paim, o Senador Pedro Taques e o Senador Rodrigo Rollemberg, nós nos
valemos de uma arma muito poderosa que é não só o
título de eleitor, mas também isto aqui: a rede social. A
rede social, Senador Pedro Taques. E essa rede social
fez também a diferença, fez para eleger um Presidente,
o primeiro Presidente negro da história dos Estados
Unidos. Fez a diferença a rede social.
A rede social fez a diferença nessa grande e democrática mobilização nacional, histórica. E isso tem
que ser levado em conta. O cidadão, além do título de
eleitor, está empoderado pela rede social. Usando a
rede social, Cristovam Buarque, ele tem um poder de
autoria, um poder de mudar as coisas, um poder de
pressionar. A rede social fez a diferença nessa mobilização. Eu, que, como jornalista, trabalhei muito com
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isso, acho que hoje nós precisamos exatamente dessa questão.
Então, para encerrar, vejo que o Presidente Renan Calheiros está chegando. Deve fazer alguma manifestação. Mas vou encerrar, Presidente Renan Calheiros. Sei que a sua manifestação será relevante ou
importante, mas eu concedo o aparte ao nosso querido
Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB - DF) Senadora Ana Amélia, só para cumprimentar V. Exª pelo
pronunciamento e pelas reflexões que traz a esta Casa,
nesta tarde/noite, de hoje, a noite de hoje. Eu diria que
o Brasil mudou completamente, mudou completamente todas as... Nós não temos nenhuma certeza. Aquilo
que parecia sólido se desfez e, de uma forma, mostrando que a população resolveu acordar, utilizando,
como V. Exª diz, as novas tecnologias de comunicação.
É uma questão absolutamente nova para todos. Ela
é nova nos instrumentos, nos meios de comunicação,
nos meios de mobilização, nos meios de atração. Ela
é nova porque não têm lideranças específicas, as pessoas não estão vinculadas a partidos, a sindicatos, a
associações. As pessoas estão vinculadas pelas suas
vidas nas diversas cidades, pelas suas necessidades.
A pauta é extremamente politizada. Chamo a atenção,
Senador Pedro Taques, de que a pauta, a agenda ampla
é extremamente politizada e é interessante que se dizia
que a juventude não gosta de política, a juventude não
participa de política. E nós não estávamos percebendo
que a juventude não gosta de política como a política
está sendo feita. Não gosta de política, não gosta de
políticos, não gosta de partidos políticos, não gosta
das instituições como elas estão atuando, como elas
estão organizadas. E é interessante que não há absolutamente nenhuma manifestação contra a democracia.
Zero. Pelo contrário, há um processo de radicalização
da democracia. E é interessante, Senadora Ana Amélia,
perceber também que mesmo aquelas pessoas que
tem se comportado de forma violenta nas manifestações, e são a minoria, a própria massa procura alijar
do processo, deixar claro que não concorda com aquilo, que a grande maioria não quer a violência. A grande maioria quer se manifestar de forma contundente,
como está se manifestando de forma contundente, mas
quer se manifestar de forma pacífica. Eu diria que nós
temos que ter humildade para reconhecer que todas
as certezas que poderíamos ter em relação ao futuro
político, ao desdobramento político, elas foram embora,
elas desapareceram. E nós temos que ter a humildade
de reconstruir o pensamento político, inclusive porque
vai ter um momento em que haverá a necessidade de
um diálogo com essas manifestações da rua. E esse
diálogo será também um novo tipo de diálogo que
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não é um diálogo tradicional. Há pouco, falou-se aqui
que o Presidente receberia uma comissão. Que comissão? Que comissão é essa? Qual é a legitimidade
que qualquer comissão tem neste momento, se nós
estamos tendo manifestações simultâneas em todo o
Brasil, convocadas pela rede, sem terem exatamente
uma liderança? O que existem, na verdade, são sentimentos. Nós precisamos dialogar com os sentimentos, com as expectativas, com as aspirações, com as
reivindicações que estão na rua. E existem alguns temas, Senador Pedro Taques – e aí nós precisamos dar
resposta – que estão aqui, no Congresso, e não estão
há pouco tempo no Congresso, estão há muito tempo
no Congresso, e o Congresso, como V. Exª disse no
seu pronunciamento, pela sua velha forma de agir, vai
empurrando, vai empurrando, vai empurrando com a
barriga. O Congresso não aprecia o voto aberto, por
exemplo. Aqui, quem é contra e quem é a favor do voto
aberto, vamo-nos manifestar claramente. E a população
está mostrando que quer saber como é que nós votamos, e, para mim, a manifestação mais contundente
foi a do Senador Paulo Paim, outro dia, mostrando que
esse sistema de voto secreto, Senadora Ana Amélia,
da forma como ele é, foi construído para o Parlamentar
se proteger da pressão do Governo, e nós vemos que,
historicamente, não estão sendo derrubados os vetos,
e hoje a grande pressão que o Parlamentar pode sofrer
é essa que está aqui na porta, é a pressão da opinião
pública. Ela quer saber como nós votamos. Nós temos
que começar de novo, mudar os paradigmas. A nossa
reforma política, tão propalada, tão defendida, tem que
ser em torno de outros paradigmas. Há pouco, eu falava aí que nós estamos discutindo reforma política com
lista fechada, dando poder aos partidos de construir
listas fechadas, e financiamento público de campanha,
quando a população aqui, na porta, está gritando: “O
povo unido governa sem partido”, ou seja, a população
está dizendo: “Nós não acreditamos nos partidos.” Nós
temos buscado sempre a negociação, a composição.
Tem-se dificuldade de tratar os temas de frente, e nós
precisamos ter esse recado. Está aí, eu quero ver qual
vai ser a posição do Senado Federal na semana que
vem em relação ao projeto que restringe a criação de
partidos, porque nós não estamos fazendo um debate
sobre como devem se organizar os partidos políticos:
nós estamos fazendo apreciação de uma matéria às
pressas, com o objetivo de prejudicar um determinado
grupo político para favorecer outro grupo político. Mas
até isso perdeu o sentido, Senadora Ana Amélia, pois
a população está dizendo que não adianta mais essas
coisas também. Os meios tradicionais de comunicação
já não são suficientes. Existem outros meios, e a população está sabendo. A população está sabendo! Se
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ela tiver interesse em saber o que nós estamos fazendo aqui agora, é só entrar nas redes sociais. Essa é a
comunicação. Não há mais como esconder nada. E o
que está demonstrado é a ineficiência das instituições!
Nós temos que reconhecer isso. Há parlamentares mais
sintonizados com as bandeiras que estão aí? Há. Mas
é importante registrar que o recado que está ali não
é um recado dirigido a algumas autoridades, ou apenas aos governantes. Não. Será um equívoco imaginar
isso. Os recados que a população está passando são
recados para todos nós. É um recado para as instituições. São para as personalidades que representam as
instituições, mas são, sobretudo, para as instituições.
Como elas estão organizadas, elas estão superadas.
São instituições do século passado, ou do século retrasado, e a nossa juventude, que imaginávamos que
estivesse alienada, que não quisesse saber de política,
está demonstrando aí: ela quer saber de política, sim,
mas de uma nova política, não da velha política a que
o País estava acostumado a assistir.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.
Eu ontem, quando o seu aparte estava mostrando exatamente a parte pacífica do movimento, fazendo
rejeição a todos os atos de violência, veio-me à mente
a cena maravilhosa de uma jovem com um balde e um
pano, lavando um monumento histórico que havia sido
pichado. Não sei se era São Paulo ou Rio de Janeiro.
E aí ela disse: “Estou aqui ajudando a limpar, porque
não concordo com esse vandalismo que venha manchar, ou prejudicar, ou destruir um prédio histórico, um
monumento histórico, um monumento público”. E ela
disse aquilo com tanta serenidade, com tanta convicção, que eu mais respeitei ainda o gesto que ela teve,
e, dentro desse grupo que o Senador Rodrigo acaba
de falar: o grupo que quer continuar na manifestação
de forma pacífica e recusando, assim recusa as bandeiras de partidos políticos, recusa a violência também,
Senador Rodrigo Rollemberg.
Então, essa sua atitude e essa sua manifestação
foi muito oportuna. E também porque a inovação está
entrando na área política.
V. Exª tem aqui defendido muito o direito da Senadora Marina Silva de ter o seu próprio partido. Ela
própria está inovando, muda-se até o nome: não é
partido, é a Rede. É uma forma de inovação e de estar
sintonizado com os novos tempos.
É a tecnologia, são as redes sociais nos conectando e nos unindo mais na sociedade com essa grande
manifestação que acontece hoje em todo o Brasil, talvez
a maior da sua história, mais do que aconteceu nas
Diretas Já, mais do que aconteceu com os caras pintadas no impeachment de um Presidente da República.
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Eu, daqui a pouco, Senador Pedro Taques, embarco para o Acre. Vou a Rio Branco a convite do Deputado Gladson Cameli, que é do meu partido, para
fazer um debate sobre drogas. Eu tenho certeza de
que também lá, em Rio Branco, capital do Acre, onde o
gaúcho Plácido de Castro teve uma participação muito
importante na definição de território, lá também, como
aqui em Brasília, como em Porto Alegre, como em todas as outras capitais, tem havido mobilização. Chegarei lá nesta madrugada, por causa de fuso horário.
Penso que, dessa forma, nós estamos cumprindo
com o nosso dever. Sinceramente, algumas pessoas
me disseram que estava perigoso andar com o boton,
com o distintivo de Parlamentar. Eu não tenho nenhum
risco e vou continuar usando meu distintivo de Senadora, porque faço isso em honra e homenagem aos
3,442 milhões de votos que recebi no Rio Grande do
Sul. É por eles que eu carrego este distintivo.
E eu penso que, se não respeitarmos a Instituição
e não tivermos a coragem de representar a Instituição
que nós fomos chamados para defender, então nós não
devemos mesmo usar este distintivo que temos, que é
a representação do Parlamento e do Senado Federal.
Muito obrigada, Senador Pedro Taques. Obrigada a todos os Senadores que apartearam este meu
pronunciamento.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senadora Ana Amélia, parabéns pela sua fala.
Quero desejar a V. Exª boa viagem ao Acre. Vá à Praça
Plácido de Castro, que era um gaúcho, e coma um tacacá. Com certeza, V. Exª será bem recebida lá no Acre.
Sobre a fala de V. Exª, eu gostaria de saber onde
estão os valentes que defendiam a PEC nº 37.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – O Senador Paulo Paim apresentou Requerimento nº 698, de 2013, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, por indicação
do Presidente do Senado Federal, licença para se ausentar dos trabalhos da Casa no período de 22 a 28
de julho deste ano, para participar da Jornada Mundial
da Juventude, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará S. Exª o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente Pedro Taques, Srªs e Srs. Senadores,
o Brasil está surpreso com o que está acontecendo
desde sábado. Eu quero dizer, Senador Paim, que a
minha maior surpresa é estarmos surpresos!
Quando a gente olha os últimos anos, todos os
ingredientes foram colocados nesse caldeirão que levou a essa explosão. Todos os ingredientes. Tudo estava ali. Era impossível saber se seria neste sábado,
no próximo sábado, daqui a um ano, dois anos, mas
que isso iria acontecer era óbvio. E muitos de nós, eu
inclusive, muitas vezes, aqui alertamos. Muitas vezes
cheguei a dizer, e fui criticado, que. se continuássemos
daquele jeito, Senador Taques – e o senhor ainda não
estava aqui –, não demoraria para que o povo pedisse
até para fechar o Congresso.
Todos os ingredientes estavam ali.
Comecemos pelos primeiros: os erros do Congresso. Nossos erros foram ingredientes que levaram
a essa exclusão. A tolerância com a corrupção, por
exemplo, não só nossa, mas em geral. Ou alguém
tem dúvida de que o fato de que o mensalão ainda
não colocou nenhum preso não tem a ver com a raiva
das pessoas na rua, Senador Taques? – o senhor que
acompanha isso melhor.
O fato de não termos corruptos presos é um ingrediente que faz com que as pessoas terminem optando por essas mobilizações. A demora da Justiça em
todos os casos, sobretudo naqueles em que um bom
advogado pode ir protelando, protelando até porque
a pessoa morre, e nós ainda não descobrimos como
colocar um corrupto na cadeia, um corrupto morto.
Isso vai gerando um ingrediente, isso é um ingrediente.
A eleição com o voto secreto – e o Senador Rodrigo Rollemberg acaba de falar do voto secreto em si, e
o Senador Paulo Paim é autor da proposta de abolição
do voto secreto – gera um ingrediente. Na última votação para Presidente do Senado, o fato de a votação ser
secreta gerou um descontentamento. Não vou discutir
se foi a eleição do Presidente em vez do Senador Pedro
Taques, que era o candidato de oposição. Não, não vou
dizer que foi a eleição do Presidente! Mas a maneira
como foi feita gerou um ingrediente. Uma eleição sem
debate. Chegamos no dia da eleição e votamos. Sem
debate, sem discussão, sem voto aberto.
Os vetos que não votamos, ao longo de anos! O
povo, de repente, descobre, se não me engano, três
mil vetos engavetados. Isso é um ingrediente na crise
que nós vivemos.
E aquela tentativa de votar todos os vetos numa
única tarde? Aquilo foi um ingrediente. Foi um ingrediente muito grave!
E o voto da Lei dos Portos? Será que a gente não
percebeu que o povo ouviu e se indignou? Isso é um
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ingrediente que leva a uma ruptura como essa do povo,
que, em vez de ficar na casa, no trabalho, nas escolas,
vem para as ruas manifestar a indignação que ele tem.
O povo manifesta indignação, por exemplo – eu
fiz um artigo na hora chamado “Sede de Indignação”
–, quando o povo começa a ver que qualquer manifestação da Justiça contra a corrupção merece todos os
aplausos, qualquer que seja a maneira como isso é feito.
Nós estamos colaborando, ainda, com o que hoje
acontece. Foi aqui dentro que foram causadas as manifestações de hoje, mas não porque nós tenhamos
liderado, mas porque, por nossa omissão, por nosso
trabalho contra a alma do povo, nós terminamos dizendo
ao povo que só há um jeito: “Vá para a rua!” E ele foi.
Será que a gente não percebe o ingrediente das
prioridades equivocadas deste País, como o Senador
Taques disse há pouco aqui?
Será que a gente não percebe que algo passa
na cabeça das pessoas quando se diz que esta é a
sexta economia do mundo e uma das que tem dez
milhões de analfabetos e uma das maiores, senão a
maior desigualdade social de todo o Planeta? Isso é
um ingrediente na insatisfação, e o ingrediente da insatisfação leva às mobilizações das massas nas ruas.
Será que a gente não percebe que um dia cairia
a ficha de que o dinheiro gasto nos estádios saiu das
escolas, dos hospitais, e que o povo, que pagou pelos estádios da Copa, não iria assistir aos jogos? Será
que alguém tinha dúvida de que um dia essa ficha ia
cair na cabeça do povo, e que o povo, percebendo
que pagou por um estádio onde não vai conseguir entrar para assistir a um jogo porque não tem dinheiro
e saber que, quando passa em frente àquele estádio,
cada tijolinho dali significou um tijolinho menos numa
escola, num posto de saúde? É claro que esse foi um
ingrediente que levou, Senador Rodrigo Rollemberg,
a essa situação que nós vivemos. É claro! É claro que
nós temos colaborado cada dia.
Será que a gente não percebe que, nessas prioridades equivocadas, o povo é que sofre, sobretudo
quando percebe que ele não define a prioridade, não
é ouvido, não é consultado?
Senador Taques, o senhor, que é o nosso grande constitucionalista aqui, na República, não se fazem
gastos públicos sem consultar o Congresso, por meio
do orçamento. O Presidente Lula consultou alguém
quando decidiu trazer a Copa para aqui e colocar R$25
bilhões nisso?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT. Fora do microfone.) – R$21 bilhões.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– R$21, R$25, já vi R$30, já vi R$28, e eu acho que vai
chegar a R$40 bilhões, porque, cada dia, sobe mais.
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Mas houve alguma consulta, Senador Paim? Não
houve. Aí diz-se que o Brasil é a Nação de chuteiras.
Chuteiras para ganhar jogo, não para ter a Copa aqui.
Nós deixamos de ser o País das chuteiras e passamos
a ser o País dos estádios, não é o mesmo. O que dá
orgulho é ganhar a Copa, não é sediar a Copa. Ninguém foi consultado.
Num primeiro momento, todo mundo se engana.
Num primeiro momento, vem delírio da satisfação de
que a Copa será aqui, de que a gente vai assistir aos
jogos do Brasil, até descobrir que não vai. E, aí, vem
aquela desculpa de que, graças à Copa, nós íamos
fazer transporte público nas cidades sede, e o que é
que a gente viu? Que o transporte público não veio. E
o que é que eu sempre alertei aqui? Por que precisa
de Copa para fazer um transporte público se o dinheiro
é nosso? Se fosse a FIFA que financiasse as estradas,
os VLTs, os metrôs, tudo bem, nós fazemos a Copa, e
vem o dinheiro para fazer as instalações urbanas ao
redor das quadras, mas o dinheiro é nosso, a gente
podia tomar essa decisão sem precisar de Copa.
Essas prioridades equivocadas são ingrediente
fundamental que leva a essa situação. E o que dizer
dos serviços sociais, de que o Senador Taques falou?
É um ingrediente cada vez que a gente vê na televisão, nem digo quem vai lá, vê na televisão o drama
da saúde no Brasil, e que dizer daqueles que vão à
saúde pública? É um ingrediente.
Aí, diz: “Mas os jovens é que estão fazendo.” Os
jovens veem suas mães, seus pais precisando de atendimento médico, veem seus irmãos mais novos, veem
o irmão recém-nascido, que faleceu por falta de uma
UTI. Esse é um ingrediente forte, que, um dia, levaria
a isso, com que a gente fica surpreso.
Não há por que estar surpreso, a não ser com a
surpresa de quem ache estranho que isso tenha acontecido. A surpresa é que não tenha acontecido antes.
A surpresa é que não tenha demorado um pouquinho
mais para acontecer.
Mas o fato de acontecer não deve gerar surpresa
em ninguém, era esperado, e muitos de nós alertamos
aqui. Eu sou um que fiz repetidos discursos aqui dizendo que isso ia acontecer – nunca imaginei, talvez,
essa dimensão –, mas é claro que ia acontecer. O que
dizer de um país que é a 6ª economia do mundo e a
88ª na educação em um tempo em que a educação
é tudo? Este é um ingrediente, e foi a causa afinal: a
tarifa do transporte público – não só pela tarifa, mas
pelo transporte em si.
Os países árabes tiveram revoluções desse tipo,
escreveu-se até um livro chamado Revolução sem
Líderes. E tudo, Senador Paim, começou na Tunísia,
porque uma pessoa, um jovem, foi maltratado pela po-
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lícia e, em protesto, ele se suicidou em praça pública,
tocou fogo no corpo. A partir daí, ninguém mais segurou. Aqui, não precisou disso, aqui são os ingredientes
diversos dos serviços sociais degradados, das prioridades equivocadas, dos erros dos líderes.
E o que falar do ingrediente da arrogância com
a qual o Governo trata o Congresso, com a qual o Governo trata o povo? O partido assumiu confundindo governo com Estado, Estado com partido, ou o contrário:
o Estado se confundindo com o Governo e o Governo
se confundindo com o partido que está no poder. Todos esses foram ingredientes.
E o que falar do ingrediente da violência urbana? Será que esse não foi o fundamental? A violência todos os dias manifestada, mostrada, o medo de
ir para as ruas? De repente, a melhor maneira é ir em
multidões protestar, porque passear já não se pode,
passear já é arriscado, ir à escola é arriscado, ficar
numa parada de ônibus é arriscado, ficar em casa é
arriscado, porque a violência hoje arromba as casas.
É claro que essa violência um dia ia fazer com que o
povo descobrisse que tinha que ir para as ruas, já que
nós, os líderes deste País, não estávamos cumprindo
com a nossa tarefa.
Eu estou surpreso com a surpresa que, eu inclusive, tenho. Depois de tantas vezes dizer que isso ia
acontecer, de repente fico surpreso. E estou surpreendido porque estou surpreso, porque tudo indicava
que isso ia acontecer. O detonador foram vinte centavos e, um dia, quem sabe, a gente vai ter como título
de livros “A revolução dos vinte centavos na tarifa de
ônibus.” Vinte centavos na tarifa de ônibus provocaram
uma revolução. Mas, por trás desses vinte centavos,
está uma história de degradação dos serviços públicos, de prioridades equivocadas, de desrespeito total à
opinião pública e ao povo, de política que desagrada a
todo mundo. É uma surpresa que estamos surpresos.
Mas aí, Senador Taques, vem a pergunta: o que
fazer? Eu e o senhor, desde ontem à noite, conversamos sobre isso. O que fazer? O povo na rua não vai
conseguir fazer a revolução sozinho, porque a revolução, queira ou não, no último momento, vai ter de ter
uma forma de poder para conduzir o processo. A espontaneidade é fundamental para derrubar quem está
no poder, mas dificilmente constrói uma ordem nova.
Só tem um jeito: é conduzirmos o processo no
sentido de fazermos a revolução que o povo quer. Eu
falei a palavra “revolução”. Mas, não é revolução econômica hoje. Não se trata mais de fazer revolução para
implantar um novo sistema econômico; não se trata
mais de uma revolução para desapropriar o capital e
colocar nas mãos dos trabalhadores.
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Qual é a revolução? Nem mesmo aquela que eu
defendo de todas as crianças em escola igual, do filho
do trabalhador na mesma escola do filho do patrão.
Essa revolução não virá desse movimento, Senador
Taques. Esse movimento ainda não está preparado
para fazer essa revolução da escola do trabalhador
igual à escola do patrão.
Eu vejo uma revolução possível: a revolução na
maneira como nós fazemos política. Esse movimento
é o movimento da revolução na política. E para ser um
movimento da revolução na política é um movimento
contra a política, porque é contra a política que está aí.
É por isso que eles não querem partido; e têm razão.
Não têm de querer partido, porque partido faz parte do
sistema. Por isso que eles não querem que nenhum
de nós vá lá para dentro. E estão certos em não quererem que nenhum de nós vá lá para dentro, porque
nós, mesmo simpatizantes deles, mesmo tendo alertado de tudo isso, nós somos do sistema.
Nós precisamos fazer a revolução na política.
Esse, para mim, é o grande desafio que está colocado
hoje. Como fazer isso? Não dá para fazer essa revolução espontaneamente. É preciso marcos legais. E é
aí que nós – Senador Taques, eu e outros, Senador
Rodrigo Rollemberg, que aqui está, Senador Paim –
entendemos que deveríamos ver como algo de reivindicação deles, que nós atenderíamos à ideia de uma
reforma política.
E aí nós passamos a perguntar: como fazer isso?
Chegamos à ideia de que o que eles estão propondo
– não somos nós, pois estamos apenas verbalizando
dentro desta Casa o que eles querem –, a meu ver, a
nosso ver, é um grupo de pessoas que faça a reforma
política porque aqui dentro nós não vamos fazer.
Há quantos anos já se fala em reforma política e
nós sempre adiamos? E não é só isso. Nós políticos
com mandatos se fizermos uma reforma política, vamos
pensar na nossa eleição daqui a um ano. E pensando um ano na frente não se faz reforma política séria!
Reforma política séria se faz pensando meses, não,
décadas até. Só tinha uma maneira de ser feita: por
pessoas que não têm mandato, a não ser o mandato
de fazer a reforma política, Senador Paim, como uma
espécie de constituinte específica, que não mexa na
Constituição, porque aí seria outra revolução muito
maior do que essa, mas que mexa na maneira como
nos comportamos aqui dentro, que mexa na maneira
como os três Poderes se relacionam, que mexa na forma como a corrupção será punida. Essa constituinte
tem que ser específica para fazer reforma política, mas
ela tem que ter outra especificidade: seus membros
têm que ser tão radicalmente comprometidos com a
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reforma política que eles deverão ficar proibidos de
disputar qualquer eleição, pelo menos por oito anos.
Quando a gente juntar um grupo de pessoas
eleitas para fazer uma reforma do marco da reforma
política e que vão se reunir sabendo que não serão
candidatos, que muitos desses, provavelmente, terão
idade de que não vai deixar que dispute outra eleição
depois de oito anos, aí a gente vai poder dizer: “Esses
caras vão fazer uma reforma sem o interesse pessoal
e, sim, na visão do interesse comum.” Mas não basta
isso. Para sermos coerentes com aquilo que falam os
meninos na rua e as meninas na rua, é preciso tolerar que a eleição desses constituintes se faça sem
necessidade de partido nenhum. Por mim, até diria
que seriam todos candidatos avulsos, todos candidatos sem partido. Quem tem um partido hoje e quer ser
candidato retire-se do partido e, durante oito anos, não
poderá participar de nenhum. Mas, no fim, depois de
muito conversar, chegamos à conclusão de que a solução seria permitir a quem tem partido se candidatar,
mas permitir-se também que quem não tem partido se
candidate. Vou dizer aqui uma coisa, Senador Taques:
vai ter muito mais voto quem não tem partido do que
quem tem partido, qualquer que seja o partido.
Essa é uma alternativa que pode levar a gente...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ... a fazer com que essa mobilização se transforme
numa revolução. Esse é o grande salto que nos desafia hoje: como uma mobilização se transforma em
revolução. A revolução precisa saber aonde chegará.
Hoje, a revolução não é no sistema econômico, não é
nem mesmo na estrutura educacional, não é no sistema de saúde. Hoje, a revolução é no que permita uma
estrutura de funcionamento da política que, aí sim,
ponha a educação em primeiro lugar, ponha a saúde
em primeiro lugar, ponha o transporte público em primeiro lugar, na frente do transporte privado. Porque a
estrutura política vai dar a relação do político com a
alma do povo da qual nós descolamos há tanto tempo
e hoje ficamos isolados, isolados aqui dentro, sem podermos participar da manifestação dos jovens, porque
eles não nos querem lá.
Há maior prova do descolamento da política com
a juventude do que nós, políticos, qualquer um, não
podermos ir participar da manifestação? Será que a
gente não percebe que esse é um descolamento radical, um divórcio não amigável entre o povo lá fora e
nós aqui dentro.
Temo, Senador Taques, ter outra surpresa, que
seria boa, a surpresa de que nós vamos fazer isso.
Hoje, tenho profundas dúvidas de que tudo isso vai
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sair da mobilização e chegar à revolução, porque ela
vai ter de passar por aqui e aqui ela esbarra. Só que,
Senador, Senadores, há uma coisa diferente no ar. É
o fato de que com os novos meios de comunicação
as revoluções, as mobilizações, não param. No meu
tempo de juventude, íamos às manifestações e depois
íamos para a casa.
Agora, a gente vai para as manifestações e, em
casa, vai para o computador falar com os outros. As
manifestações ficaram permanentes. Algumas, fisicamente participativas; as outras, virtualmente participativas, mas com força também. Não vamos dizer que
têm a mesma força uma mobilização virtual e uma
mobilização física. Não é a mesma, mas existe.
Não esqueçamos: os jovens que hoje estão na
rua, mesmo quando voltam para casa, continuam mobilizados. Isso vai exigir de nós mudanças muito sérias,
porque uma mobilização física na rua tem mais força
do que uma mobilização virtual dentro de casa, mas
não se esqueça, gente, de que, a partir de agora, em
duas horas eles fazem a manifestação virtual se transformar em uma manifestação de rua. Daqui em diante
eles vão ficar ligados, e essa ligação permitirá outra
vez virem para a rua, quando for preciso.
Senador Paim, nós não temos o direito de ignorar os novos tempos das comunicações instantâneas.
Ninguém precisa mais colocar anúncio no jornal convocando para uma manifestação. Ninguém precisa mais
sair com carro de som na rua, Senador Paim, como V.
Exª fazia como líder sindical. Hoje se faz uma manifestação com duas horas de mobilização pelos meios
de comunicação, pelas redes sociais.
Essa mobilização, para mim, já é vitoriosa, não
apenas porque conseguiu reduzir a tarifa de ônibus.
Não! Esse é um detalhe pequeno. As revoluções, aliás,
sempre têm um pequeno detalhe que as deslancha.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Ela se faz mesmo por continuidade e por adoção de
suas bandeiras pelas pessoas que podem, sim, transformar uma mobilização em uma revolução através dos
instrumentos legais.
Hoje, a meu ver, Senador Taques – e eu concluo
–, o instrumento legal a que nós chegamos, com a sua
participação, é a eleição de uma Constituinte específica e exclusiva para fazer a reforma política de que o
Brasil precisa. E o momento está aí. Se nós decidirmos
isso no próximo semestre, nós poderemos, na eleição
de 2014, eleger – além do Presidente, dos Senadores,
dos Deputados Distritais, dos Deputados Federais – os
nossos constituintes para a reforma política.
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Se fizermos isso, esses jovens que hoje estão na
rua não vão sair, mas vão ficar virtualmente ligados e
rindo da vitória deles, com felicidade, que é o melhor
instrumento para que as pessoas se acalmem, fiquem
em casa, trabalhem, estudem. Está faltando felicidade,
mesmo que esteja sobrando Produto Interno Bruto.
Essa falta é que fez com que os nossos jovens despertassem, e esse despertar deles é que pode trazer o
nosso despertar, o despertar daqueles que se elegeram
para servir aos jovens que estão na rua e que, hoje,
não estamos servindo. E eles não estão nos querendo.
Senador Taques, para mim, essa seria a grande
lição que poderíamos tirar. Essa seria a grande alternativa que poderíamos construir, para que, daqui a
algum tempo, quando houver outra mobilização, nós
tenhamos aprendido tanto, que o Senado não esteja
vazio como está hoje. Que a nossa consciência permita que, na hora em que esse povo estiver na rua, nós
estejamos também aqui dentro, em solidariedade, em
comunicação, mobilizados também, em vez de inativos,
como, vamos reconhecer, nós estamos.
Este é o choque grande: um Parlamento inativo e
o povo mobilizado. Não vai dar certo o País, enquanto
houver esse divórcio. Ou o povo fica inativo – e não vai
ficar –, ou o Congresso se mobiliza. E se mobiliza para
fazer a reforma política, que fará com que o Congresso
encontre o seu rumo, os três Poderes encontrem a sua
convivência, e, juntos, construamos um grande País,
mudando as prioridades, recuperando a credibilidade,
casando com a alma do povo, fazendo os serviços sociais funcionarem, para os jovens deste País poderem,
sim, se mobilizar quando quiserem, com a felicidade
de estarem num País que não ameace o futuro deles,
como nós, hoje, ameaçamos.
Senador Taques, essa é a minha fala, mas eu
creio que o Senador Rollemberg quer fazer um aparte.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Cristovam Buarque, eu quero registrar que,
efetivamente, V. Exª, de todos nós Senadores, foi aquele que se mostrou, desde o primeiro momento, o mais
crítico em relação à realização da Copa e em relação
à questão da inversão das prioridades.
Por várias vezes, V. Exª aqui questionou os gastos com os estádios e como esse recurso poderia...
(Soa a campainha.)
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– ... ser utilizado em mobilidade urbana e em outros
investimentos, sem que necessariamente ocorresse a
Copa. Então, V. Exª tem muita autoridade para trazer
este debate. Estamos nos somando a esta proposta de
uma Constituinte exclusiva, com pessoas que, inclusive,
ficariam proibidas, impedidas de serem candidatas nos
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próximos oito anos para que pudessem, efetivamente,
construir um novo marco político no Brasil, uma nova
legislação político-eleitoral que, efetivamente, não estivesse contaminada pelo processo eleitoral. Eu disse,
aqui nesta tribuna, hoje, que, em uma das primeiras
reuniões no início de meu mandato, quando eu falei
que uma das prioridades seria a reforma política, o
Prof. Octaciano Nogueira riu. Eu não entendi por que
ele riu. Ao final, ele me disse que, desde a década
de 60, quando assessorava alguns Senadores nesta
Casa, que o assunto era o mesmo: iniciava-se sempre
a nova legislatura com reforma política e não havia reforma política alguma, porque todos os Deputados e
Senadores foram eleitos por este sistema político. Nós
precisamos aprofundar esse debate. O momento é de
muita preocupação e precisa ser de muita reflexão e
de muita formulação e ação, porque também entendo
que o que as ruas querem de todos nós, Executivo,
Legislativo e Judiciário, é ação. O que estamos vendo
no Brasil é que a esmagadora maioria das pessoas
está se manifestando com contundência, mas de forma
pacífica. A Senadora Ana Amélia acabou de relatar um
episódio de uma pessoa, uma manifestante que, com
pano e sabão, buscava limpar o monumento pichado,
compreendendo que não faz parte dessa manifestação
a degradação, a depredação do patrimônio público.
Agora, infelizmente, acabei de ver cenas na televisão
em que um grupo de manifestantes acabou invadindo
o Itamaraty, quebrando vidraças, em um confronto bastante forte com a polícia. A Esplanada se transformou,
na frente do Congresso, em uma verdadeira praça de
guerra com a polícia tendo de usar da força, e o Bope,
a polícia de choque entrou no Itamaraty para retirar esses manifestantes. Nós estamos diante de um momento
de muita gravidade na frente do Congresso Nacional
neste momento. É uma pena! É uma pena que manifestantes mais radicais extrapolem e produzam atitudes
violentas, que, repito, não são as atitudes desejadas
pela maioria do movimento, que tem se manifestado,
em todo o País, de forma pacífica. Mas aqui V. Exª traz
contribuições importantes para esta nossa reflexão sobre a mudança que precisamos fazer. Como eu disse
há pouco, ou mudamos, ou seremos mudados. Muito
obrigado, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador.
Antes de passar a palavra ao Senador Pedro
Simon, eu queria dizer o seguinte: quando vejo um
comportamento desses, Senador Simon, de quebrar
vidraças de um palácio tão bonito, que é do povo,
eu sei que a maioria começa a se perguntar: Como
impedir? Eu me pergunto: onde erramos? Onde nós
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erramos? Não são só eles que estão errados, esse
grupinho pequeno...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... porque a maioria deve ter ido. Nós erramos.
Nós erramos ao criar essa raiva que está aí. E eles
estão com raiva. Nós erramos! Nós erramos tanto, que
estamos criando um casamento entre jovens pacíficos
que não veem os seus sonhos prometidos para o futuro se realizarem e jovens abandonados, com raiva
do presente que estão atravessando. É um casamento
trágico para o País.
De um lado, os sonhos mortos; do outro lado, a
raiva viva: a raiva viva pelo abandono da escola deles; a raiva porque sabem que não vão ter emprego. E
os outros sonham, porque não vão ter um País onde
possam ter felicidade.
Eu creio que, ao mesmo tempo em que é preciso,
sim, que a polícia retire aqueles que entraram no Palácio do Itamaraty, o papel da polícia, o nosso papel é
nos perguntarmos onde erramos, onde estamos errando e, a partir daí, o que precisamos fazer. Erramos em
termos um modelo econômico que está se esgotando,
não mais como antigamente, quando que se esgotava
porque o capital não dava mais lucro, e, por isso, era
o socialismo o caminho. Não! Está-se esgotando não
apenas porque o nosso Produto Interno Bruto não
cresce, mas também porque a cara dele é feia.
As pessoas estão reclamando que o PIB não
cresce. Eu me preocupo mais é como ele fica bonito,
porque o nosso PIB é feio, atrasado, concentrador,
depredador.
Onde nós erramos que, no Brasil de hoje, 7ª potência econômica do mundo, há 12 milhões de famílias
precisando de uma mísera Bolsa Família de R$70,00
para alguns, de R$150,00 para outros? Onde nós erramos, Senador Simon, que é preciso ainda o Bolsa
Família?! Felizmente, o erro já não é mais negar o Bolsa Família, que seria um erro muito mais grave, porque seria o erro da falta de generosidade. Mas onde
nós erramos que é preciso generosidade no lugar da
emancipação do povo?! Onde nós erramos que não
conseguimos fazer o povo do Brasil emancipado da
necessidade de bolsa?! Onde nós erramos que não
conseguimos fazer com que os jovens que depredam
os vidros tivessem uma escolaridade tão alta que lhes
permitisse emprego garantido?!
Nós erramos. Eles depredam, mas nós erramos.
Eles depredam, mas nós erramos. E, se não entendermos os erros nossos, as causas deles, o porquê deles,
como corrigi-los, nós estaremos errando mais ainda.
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Eu tenho escutado muito, Senador Paim, a ideia
do vandalismo. Como eu disse aqui mais cedo, queimar
um ônibus é um vandalismo de pessoas. Mas o sistema
público de transporte no Brasil é um vandalismo ainda
maior contra milhões de pessoas, milhões de pessoas
que são vandalizadas no tempo roubado numa parada
de ônibus desconfortável, no tempo perdido dentro de
um ônibus apertado. Isso é vandalismo. Nós somos
vândalos neste País.
Quando eu vejo crianças quebrando o vidro de
escolas, isso me incomoda, porque eu sinto crianças
já vândalas. Mas, mais vândalas do que as crianças
na escola, é a escola em si, Senador Paim, a escola
onde as crianças não têm onde sentar com conforto,
a escola onde o professor não vai, falta. A escola em
que a greve dura três meses, dois meses, um mês,
uma semana é uma escola vândala.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Está vandalizando o futuro da criança.
Os hospitais públicos do Brasil vandalizam os
doentes, vandalizam os recém-nascidos pobres. Nossos hospitais são administrados pelo vandalismo que
tomou conta do País. E aí nós descobrimos o vandalismo de alguns que quebram a vidraça de um prédio,
mas não percebemos o vandalismo de prioridades da
política que condenam milhões a um sistema de transporte depredado, a uma saúde que não é satisfatória,
a uma educação sem qualidade.
Vamos, sim, criticar os meninos que quebram
vidros, mas vamos nos perguntar onde nós erramos
para que eles quebrem vidros. E a resposta a isso é
porque não demos a eles aquilo de que precisam,
aquilo que querem.
E aí eles saem quebrando vidros.
Quando dizem, Senador Simon, que no Brasil
as crianças ficaram violentas na escola, eu digo: as
crianças são pacíficas demais diante da violência da
própria escola sobre elas. O mesmo eu digo desses
que estão quebrando vidraças e que a polícia tem que,
sim, pegá-los, mas, nós é que estamos vandalizando-os ao longo de toda a vida deles; eles nasceram sendo vandalizados. Eles cresceram sendo vandalizados
pela falta dos serviços que eles têm o direito de ter. E
aí eles se vingam vandalizando aquilo que eles não
veem como deles.
Quantos brasileiros veem o Congresso como
uma coisa deles? Quantos brasileiros veem o prédio
do Itamaraty como uma coisa deles? Não veem. E aí
eles cometem esses atos que, não há dúvida, têm um
lado de barbarismo. Mas que menos dúvida ainda que
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haja, tem que haver uma causa da barbaridade deles.
E essa causa vem de nós, vem dos nossos erros.
Perguntemo-nos onde nós erramos, senão a
gente não vai conseguir parar o vandalismo desses
vândalos menores e o vandalismo maior de toda a
política social brasileira.
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Sinceramente, a primeira grande preocupação que eu
tenho é que termine aparecendo um morto. Aliás, há
o comentário de que diversos grupos querem que o
morto seja do grupo deles para eles serem a vítima. É o
que está faltando. Na frente do Calabouço, o ambiente
era normal, mas a morte do estudante Edson fez com
que a coisa terminasse na república do Galeão e na
morte do Dr. Getúlio. Eu digo com toda a sinceridade:
eu creio que, a esta altura, não devem ser os jovens,
os tradicionais, que passam o tempo todo pedindo
entendimento, respeito e compreensão, que estão fazendo esse tipo de comando. Não quero crer que seja
um jovem que está lutando por um Brasil melhor que
tenha querido botar fogo no Itamaraty. O Itamaraty é
a pérola de Brasília. Muita gente diz, amigos meus estrangeiros, que trago para conhecer Brasília, dizem: é
bonita, mas bonito é o Itamaraty.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Não
consigo entender! Não consigo entender que não tenha ninguém do Governo com preocupação de conversar, de falar, de vir para cá, no Senado, conversar
com a gente, tentar fazer alguma coisa. Não consigo
entender! Eu não consigo entender que o PT, o Presidente do PT, mandou os companheiros do PT botarem
a camisa vermelha e irem para frente, em São Paulo,
e assumirem o compromisso e toparem. Eu não sei;
sinceramente, eu não sei. Eu diria que a crise está tão
fora de propósito que nem tudo o que estamos vivendo neste momento. Os estudantes, os jovens, falam
que querem mudanças. Cá entre nós, essa era a luta
que nós levamos vinte e tantos anos, lutando contra
a ditadura. Nós queríamos a democracia. Mas, nós,
quando fizemos o documento da unidade democrática,
fazendo acordo para a eleição do Tancredo, tínhamos
um propósito, propósito que, justiça seja feita, na essência, foi cumprido pelo Senador Sarney. É verdade
que tudo aquilo teve o impacto da morte do Tancredo.
A morte do Tancredo gerou um caos na política brasileira, ninguém se entendia. No início tudo ia bem,
porque o Dr. Ulysses e o Dr. Sarney se respeitavam
e os dois conduziam, mas a imprensa e as pessoas
foram muito cruéis e fizeram com que terminassem
em desavença, o Dr. Ulysses e o Dr. Sarney. A Cons-

JUNHO
DE 2013
Junho de 2013

tituinte ficou boiando no ar. Por isso temos até hoje os
pontos negros da Constituinte, os buracos negros que
não tivemos competência de resolver até agora. A fidelidade partidária é um deles. A fidelidade partidária
estava no texto fundamental da Constituinte, mas, na
hora, o chamado “direitão” deixou o texto da fidelidade
partidária, não tirou, mas botou um parágrafo único: lei
complementar dirá de que forma será feita. E assim foi
com a reforma agrária, assim foi um deus nos acuda,
assim foi com o parlamentarismo, que derrubaram, na
última hora, e deixaram as medidas provisórias. Mas
alguma coisa foi feita. A anistia foi feita. Os partidos
de esquerda, os partidos comunistas, abriu o PC, o
PCdoB, o Partido Socialista, isso foi permitido. A tortura terminou, a imprensa veio livre. A convocação da
Constituinte foi geral, total. Eu estava ouvindo o seu
pronunciamento, dizendo que agora V. Exª acharia que
o bom era até fazer uma constituinte...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... sem
partido. Eu defendi essa tese lá na Constituinte. Uma
das coisas, e foi aí o meu grande desentendimento com
o Dr. Brizola, foi quando ele quis fazer os partidos organizados antes da Constituinte. Eu digo: “Dr. Brizola,
vai acontecer o que aconteceu em 1946”. E, em 1946,
foi tudo perfeito, a Constituinte foi perfeita. Olha, com
todo o respeito, os constituintes de 1946 eram mil vezes melhor do que os nossos de agora, que vão ser mil
vezes melhores do que os que vêm depois. Gente excepcional! Mas havia uma diferença, ali tinha PSD, que
eram os velhos interventores nomeados pelo Getúlio,
todo aquele grupo que governou durante os 15 anos da
ditadura estava no PSD e no PTB, do lado do Getúlio,
e na UDN. Gente até muito boa, de grande valor, de
grande capacidade, era contra o Getúlio, foi ao poder.
Então, a Constituinte foi uma anarquia. Tanto foi uma
anarquia que a emenda da Petrobras, o monopólio da
Petrobras, o Getúlio deu para um Deputado da UDN
baiana em quem ele tinha mais confiança, de quem
ele tinha mais certeza. Então, se nós tivéssemos feito
isso, extinto os partidos, convocado a Constituinte, publicado a Constituição, seis meses para criar partido;
durante seis meses, os partidos se organizariam, dentro de um percentual e cada um escolhia o partido que
queria. Então, não aconteceu como em 1947, quando
quem era Getúlio ia para o PSD e para o PTB; quem
era contra o Getúlio ia para UDN, ou como aconteceu
quando criaram Arena e MDB, quem era ditadura era
Arena, quem era contra era MDB. Hoje estamos aqui,
o partido sem nenhum conteúdo, sem nenhuma ideia,
sem nenhum fundamento. Por isso, os partidos não
têm nenhum significado, não têm nenhum valor. As
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pessoas mais importantes, que são os governadores e
ex-governadores, os mais importantes já correram por
três, quatro, cinco partidos e não há por que discutir
porque estão procurando alguma coisa. Seria o ideal.
Olha, admirei muito o PT. Na minha vida, quando era
guri, vivi a democracia, vivi a criação da Petrobras – guri
de faculdade –, subi na torre em Porto Alegre e gritei
que o petróleo era nosso. A conquista da Petrobras foi
uma conquista do povo. O projeto que o Getúlio Vargas mandou para o Congresso não tinha monopólio
do petróleo, que era da Petrobras, mas que não tinha
monopólio. Diz o Getúlio para as pessoas que conversaram com ele, quando cobraram o que íamos deixar
para o Congresso votar, o que íamos deixar para valorização. E diz-se que ele, Getúlio, procurou a UDN,
para dar para a UDN, porque aí o americano não poderia vir para cima dele dizendo que não foi ele, que
foi o deputado fulano de tal da Bahia, da UDN, que
fez. Logo depois, veio o suicídio de Getúlio e foi um
terror. Aquela campanha que fizeram ali foi um terror.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Digo
para V. Exª que foi um terror de infâmia que fizeram
contra o Dr. Getúlio Vargas, contra a sua honra, contra a sua dignidade e contra o seu patrimônio. Queria
ver Fernando Henrique, queria ver os militares, queria
ver os companheiros fazerem o que Getúlio Vargas fez
quando morreu, qual era o patrimônio dele. Metade
do que ele tinha recebido do pai dele. Vinte anos Presidente da República, governador do Rio Grande do
Sul, durante 50 anos o homem mais forte deste País,
morreu com a metade do que ele recebeu do pai dele.
Não tinha um imóvel no Rio de Janeiro. Não tinha um
imóvel em Porto Alegre e, em São Borja, ele tinha a
casa dele, a casa do pai e as fazendas que o pai tinha
deixado. Essa é a realidade. Depois veio Juscelino. Olha,
eu não tenho inveja de ninguém. Eu vivi a vida universitária com Juscelino, um homem fantástico! Acompanhei, acompanhei a sua campanha. Acompanhei o
seu estilo, a sua maneira de ser. Em primeiro lugar, eu
fiquei impressionado com a coragem dele de aceitar
o Jango de vice. Botar o PTB, que o Jango tinha sido
expulso pelos coronéis, tinha sido o início da crise que
levou o Getúlio ao suicídio, e o Juscelino foi lá e trouxe
ele de vice. E foi ali que ele ganhou. Fizeram algazarra
para tentar impedir a posse do Juscelino, não deu em
nada, ele assumiu e a primeira coisa que ele fez foi dar
anistia para todo o pessoal que tinha feito movimentação contra ele. E fez um grande Governo. Mas, se eu
for dizer a V. Exª o que eu sinto na minha vida, é que
eu fui PTB. PTB de Pasqualino. E quem ganhou foi o
PTB de Brizola, e o PTB de Jango. E eu fiquei falando
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sozinho, dentro do PTB. Eu fui MDB e digo com muito
orgulho. Eu não vejo na história do Brasil página mais
bonita do que a que nós vivemos na derrubada da ditadura. Eu era líder do MDB. Primeiro Vice-Presidente
Nacional e Presidente do Rio Grande. Eu achava que
ali nós éramos todos heróis. Matavam, prendiam, degolavam, faziam o que queriam e nós firmes ali. E ficamos firmes até pegar os primeiros cargos de Governo.
Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro: Mas isso
não é o meu MDB! Aí passei a ter inveja do PT. Olhava aquele pessoal de pé descalço, chegava meio-dia,
passava uma caminhonete, alguma coisa, e davam
um pedaço de sanduíche, um copo de guaraná, não
sei o quê, e eles ficavam o tempo todo... Essa gente
é sensacional! Vi o PTB, o PT aqui, no Rio Grande do
Sul, nos oito anos quando Fernando Henrique, contra
o meu governo no Rio Grande do Sul... Esse pessoal
tem valor. Até chegarem no governo. Chegaram no
governo. Mas quando é que podíamos imaginar que
estamos vivendo há dez, quinze dias, essa crise que
nós estamos vivendo e ninguém tenha dito UNE? Salve
a UNE! Olha a CUT! Mas, meu Deus do céu, quando
é que a gente imaginava que isso podia acontecer?
Mas como é que a gente imaginava que isso podia
acontecer? Eu até pergunto: será que eles não estão
todos presos? Será que não prenderam essa gente?
Onde é que eles estão? É que o PT tomou conta de
todos os instrumentos de política social. É CUT e é
tudo, porque tinha lá a CUT, tinha uma que era do teu
partido, a Força Sindical. Hoje tudo é PT. Como é que
eles dividem? A CUT tem o caixa do Fundo de Pensão
da Petrobras; a Força Sindical tem o caixa do fundo
de pensão do Banco do Brasil. É assim que são as
divisões. Esse é o PT. Eu lamento. Uma vez, tive com
o Frei Beto uma discussão na missa nossa do grupo
católico. Ele estava falando e comunicou ao grupo que
havia saído do Governo, deixado de ser assessor do
Presidente da República porque não queria mais. Eu
até, de uma maneira meio irracional, me meti no meio
e disse: o senhor errou. Ele olhou, eu pedi desculpas.
“Quero que o senhor fale por que disse isso”, disse. E
eu disse: o senhor errou. O senhor era uma das pessoas em quem eu tinha confiança, era um dos conselheiros da Presidente da República que estava ali
com ele. Agora eu vejo que todas as pessoas estão
saindo. E V. Exª tinha que ficar lá, até ele demitir, mas
tinha que ficar lá para dar o conselho. E ele respondeu:
“Mas é que eu já estava demitido. Ali, os caras estavam fazendo um negócio que ia me fazer sair dando
um rompante no Lula. Por isso eu saí.” Mas um mar de
gente do PT saiu. Deviam fazer como o Paim, que eu
admiro demais. Deviam fazer como o nosso amigo do
PT, o Suplicy, que eu admiro demais. Não fizeram. E
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acho que fez bem a nossa Senadora querida Senadora
Heloísa Helena, porque, quando o partido, o PT, absurdamente, escandalosamente, fechou questão contra
uma questão que fazia parte do programa do PT – em
relação à Previdência –, está no programa do PT, e o
PT fechou a questão de que tinha que votar a favor,
nós conversamos, e o Paim conseguiu uma fórmula...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS. Fora do microfone.) – A PEC Paralela.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Era
a saída com dignidade. Quer dizer, não abandonava
a causa, mas não dava a causa para ficar, para ser,
para se dizer...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS. Fora do microfone.) – Entramos com a PEC Paralela.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Então,
entrou com a PEC Paralela. E eu disse para a Heloísa:
mas vota essa, Heloísa. Ele votou, o Suplicy votou, e
ela fez o que os caras queriam que ela fizesse: votou
contra e foi expulsa do Partido, porque votou, na questão
da Previdência, aquilo que está escrito textualmente no
texto do Partido dela. Então, o PT era uma vez, meus
senhores! Eu diria, com toda sinceridade: a Dilma pode
ter ido, ontem, falar com o Lula, pode ter conversado
com o Lula. A resposta não foi boa. Estava junto com
eles o Presidente do PT, que mandou o PT botar a
camisa vermelha e ir para a reunião. Não me parece
que isso seja atitude de alguém que tenha bom senso
e equilíbrio. Essa decisão dela, do PT, tomada com o
Lula e com a Dilma presente, é um grande absurdo.
Mas, com toda franqueza, agora nós chegamos ao limite, porque, a partir de agora, o que está acontecendo
agora terminou: é o Lula e a Dona Dilma. Terminou. Não
vão falar no Fernando Henrique, não vão falar no que
aconteceu, não vão falar não sei o quê. Não, é quem
está no comando. E a Dona Dilma, até agora, parece
que não é Presidente. Não tomou uma providência. A
única coisa que disse é que está ouvindo os reclamos
do povo. Mas ela ouvia esses discursos desde que ela
está no Governo, há dez anos, e ela está ouvindo o
que o povo está dizendo hoje. Mas o que eles vão fazer amanhã? O que a minha consciência de um velho
companheiro diz é tem gente esperando um cadáver.
Como aconteceu com o Major Vaz na época do Lacerda. O Lacerda gritava, berrava, berrava... E todo
mundo: “O que vai acontecer? O que vai acontecer?”
Encontraram o cadáver. Como aconteceu com o jovem
do calabouço. Confusão: “o que é? O que não é? Onde
está?” Encontraram. Morreu o jovem. Encontraram o
cadáver. O que estão fazendo agora... Cá entre nós,
eu não acredito que tenham sido os jovens que quiseram botar fogo no Itamaraty. Eu duvido! Eu duvido
que alguém de bom senso e com um mínimo de equi-
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líbrio tenha tentado colocar fogo no Itamaraty, tenha
quebrado os vidros do Itamaraty. Quem fez isso, fez
de má-fé. Quem fez isso não gosta do povo brasileiro,
não gosta do que está acontecendo e quer os piores
caminhos. Por isso eu acho que, amanhã, nós temos
de encontrar uma forma. Mas o silêncio da Presidente
está, realmente, apavorando todos nós. Suspendeu a
viagem para o Japão. Só faltava ela ir para o Japão!
Acho que agiu corretamente. Fez o que tinha de fazer.
Mas ela deve fazer. Acho que foi V. Exª que disse outro
dia – ao menos saiu no jornal – sobre ela reunir o Conselho da República. Podia reunir. Podia convocar o Presidente Lula e o Presidente Fernando Henrique. Afinal,
são dezesseis anos. Oito anos de um e oito de outro.
Podia convocar. Acho que seria um gesto importante
nesse sentido. Podia. Agora, sim, neste momento, eu
sinto no meu coração... Falei isso quando ela assumiu.
Rubriquei o discurso e mandei para ela. Resista! Mas
senti que a corrupção é tão grande, é tão intensa, por
todos os caminhos. Eu até creio que ela tem vontade,
mas, sou sincero: não tem competência. Não uniu em
torno dela um grupo que tenha competência...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Ela
não tem um Zé Dirceu do bem. Aquilo que ele fez para
o mal, que ela conseguisse fazer para o bem. Não encontrou. A Chefe da Casa Civil é uma bela companheira
nossa. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito por
ela. Mas ela ainda não tem nem a facilidade de falar,
de conversar, de andar. Vê-se que é alguém que está
iniciando, a nossa ex-Senadora de Santa Catarina. É
piada. Com todo carinho, com todo respeito, mas ela
não tem. Então, a gente olha numa hora dessas para o
Ministério. Na reunião que ela fez, levou o Sr. Carvalho,
levou o Presidente do PT, que é Deputado Estadual de
São Paulo, levou o Lula (fora do microfone.) ... levou
o Mercadante, porque ele é o fenômeno que está aí,
que conquistou a simpatia da Presidente, que o chama para tudo, desde a ida ao Vaticano, aos Estados
Unidos, à Rússia, a São Paulo. É ele. Tudo bem, mas
eu, nessa turma que ela reuniu, não vejo disposição.
Até agora não se sabe nada que aconteceu. A única
nota que saiu foi o Presidente do PT convocando os
petistas para botarem a camisa vermelha e ir todo
mundo para a parada e enfrentar. Eu não sei se nós
conseguimos, Presidente. Nós ficamos aqui... Também
não conseguimos falar com a direção da Mesa, com
as Lideranças. Eu não vi Líder. Tivemos uma reunião
importante – era para ser importante – no Ministério
das Relações Exteriores, para discutir o problema do
Mercosul. Havia uns três ou quatro ali e se via que havia algo no ar, que não era nada que mostrava que era
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uma coisa importante. Mas eu acho que os Líderes, a
Mesa – cá entre nós, – vão reunir alguns e vão fazer
fora do horário do Senado. Vão fazer fora do horário
do Senado. Vamos nós assinar o nosso nome, nem
que sejamos seis, sete, oito, nove ou dez, e vamos
convidar as pessoas para virem discutir. Alguém tem
que fazer. A Igreja não faz porque está atravessando
uma hora difícil. O Papa vem chegando aí. É um papa
novo. A Igreja não vai se meter, numa hora dessas,
numa confusão dessas. A CUT nem sabe mais como
é que se faz. A Une – meu Deus! – já tem uma bandeira enorme: sede própria, a mais bonita do mundo;
carteira de estudante unida – só ela pode fazer e mais
ninguém – e defesa do casamento de homossexuais.
São três bandeiras importantes. Ela não tem tempo
para uma outra bandeira. Então, eu acharia, com toda
sinceridade, se a gente conseguisse alguém neutro,
alguém, meu deus, se estivesse um Dom Hélder vivo,
se o Cardeal de São Paulo não estivesse já tão velhinho, meio doente, se estivesse vivo o Presidente da
Associação Brasileira de Imprensa, com seus 90 anos
de idade, se estivesse o Presidente da OAB, quando
nós fizemos a grande luta aqui das Diretas Já! Mas
eu acho que nós podemos fazer isso, vamos tentar
encontrar alguém e vamos chamar as pessoas, que
venham e vamos ver o que vamos fazer, porque já vi
que o Governo não vem. Desses jovens que estão aí,
até gostei do projeto deles. Mas as passagens já passaram, o motivo foram as passagens, poderá até, no
futuro, dizer como V. Exª disse antes que eu chegasse
aqui: “vão dizer que essa luta toda foi por R$0,20 nas
passagens”. Também se diz que a Revolução Francesa
foi porque a Maria Antonieta mandou os caras: se não
há pão, que comam bolo. É o que ficou, mas é evidente
que não foi por aí. Mas uma frase fique. Eu concordo
com V. Exª sobre a guerra, a luta dos R$0,20, mas eu
acho que nós devemos pensar em fazer alguma coisa.
O Presidente da Câmara está no exterior. Eu conto uma
coisa muito interessante, não é pecado o que eu vou
contar. Eu gostava muito do pai dele, o pai dele foi Ministro comigo, ele era Ministro da Administração, e ele
tinha uma memória que era uma coisa fantástica. Nós
fizemos uma viagem de dois dias por todo o Nordeste,
ele passou dois dias falando, e eu ouvindo. Ele conta,
ele sabe tudo e, com relação ao filho, ele acha que o
filho dele é fantástico, e é; competente, e é; sério. Tudo
que é qualidade ele tem, e ele só dizia uma coisa: “agora, oferece uma viagenzinha para o exterior, qualquer
que for, um dia, dois dias, ele se apaixona, ele deixa
tudo de lado e vai fazer a viagem.” Então, é normal,
o Presidente está na Rússia. Mas também não é de
esperar dele isso. Eu acho que V. Exª, eu acho que o
Pedro Taques, o Paim, com esse jeito dele, afinal po-
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demos botar o Paim na frente, é PT, mas também não
podemos queimá-lo demais, porque sabemos que ele
é um PT que está indo, está indo, mas há aquela que
eu já disse mais de uma vez e disse para ele, numa
reunião que nós tivemos, a única de que lembro que
nós fizemos com o Lula Presidente e com a bancada
de apoio dele no Senado, e levantamos a tese da discussão do projeto do Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Fim do
fator previdenciário e reajuste para os aposentados.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Fim do
fator e reajuste para os aposentados. Aí falamos, todo
mundo falou, eu falei. Aí ele ficou irritado, se levantou e
disse: Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu já falei
para o Paim e falo para vocês. Eu, na Presidência da
República, tenho que tomar uma decisão. Ou eu uso
o dinheiro que nós temos para servir o povo brasileiro
na educação, na escola, nisso, naquilo, naquilo, ou eu
uso o dinheiro que nós temos para cobrir as emendas
do Paim. Veja a antipatia que ele tinha com as teses
justas e compreensíveis do Paim. Mas eu acho que
nós tínhamos que bolar alguma coisa diferente. Com
toda sinceridade, eu acho que nós temos que tentar
fazer alguma coisa diferente. Eu até acho que foi bom
V. Exª não ter lido aquele manifesto na quinta-feira. Se
tivesse lido, iam dizer: Tudo isso aí foi o Cristovam, o
Cristovam é que começou. Porque era V. Exª falar e,
de noite, o povo estava na rua. Mas, vamos dizer assim, foi o presidente do PT que mandou os caras irem
para a rua. E o PT foi para a rua. Eu acho muito problemático o momento que nós estamos vivendo. Era o
momento que se a Presidente Dilma resolvesse virar
uma estadista, usar a personalidade dela, a firmeza
dela, a dignidade dela... Não creio que a Presidenta
Dilma tenha medo de qualquer coisa. Enfrentar o que
ela enfrentou, com a coragem com que enfrentou, com
a garra com que enfrentou... Não, eu não vejo problema nesse sentido, mas é claro que – vamos falar cá
entre nós –, se eu estivesse no lugar da Presidente
Dilma, eu também estaria meio preocupado. Enfrentar
a cúpula toda do MDB – não vamos citar nomes, mas
nós sabemos quem –, mais a do PT, mais a CUT, mais
essa turma toda e mais outros partidos que não vamos citar – são vários outros partidos – e ser contra?
É difícil. Mas se a Dilma resolvesse fazer isso amanhã,
ela seria aplaudida, o povo de joelhos a saudaria na
frente do Palácio. Se ela resolvesse: “Vamos fazer!” e
começasse; começasse, um por um, chegando aonde
deve chegar. Ela seria a grande brasileira. Caso contrário, querer não dar mais dinheiro para Pernambuco,
porque o prefeito está alto; não deixar a Marina ter um
partido, porque a Marina aumentou nas perspectivas
dela; ela baixou dez pontos antes dessa confusão que
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está aí agora. Ainda não tinha começado essa confusão, quando saiu a pesquisa de que ela tinha perdido
dez pontos. Não sei o que vai acontecer amanhã ou
depois. E eu gostaria, se topasse... Ela não recebe.
Várias vezes, eu tentei. Mas agora já estou naquela
história: ela não quer falar comigo; eu não quero falar com ela. Não adianta. Eu vejo que ela não recebe
ninguém. Eu nunca tinha visto isso. O Lula recebia, o
Fernando Henrique recebia; os militares conversavam.
Mas aqui é impossível. E quando me disseram que dos
39 Ministros pelo menos sete ainda não falaram com
ela como Ministro; eu estou na fila com gente mais importante me esperando. Desculpe, mas nós estamos
aqui andando. Eu sei que é um absurdo o que eu fiz,
e o povo que está nos assistindo deve estar irritadíssimo: “Mas esse Simon aí está atrapalhando o discurso
brilhante do Cristovam!” Mas o povo que está vendo
televisão tem de entender que assim é a vida: tem os
brilhantes, como V. Exª, e tem os que são mais apagados e, com as suas poucas luzes, ajudam V. Exª a
brilhar. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador Simon, fique tranqüilo – eu peço dois
minutos, Senador Rodrigo – fique tranquilo, pois a sua
fala enriquece o discurso de qualquer um, e neste caso
especialmente.
Eu quero começar dizendo um grande nome do
País que pudesse, neste momento, encarnar. Senador
Paim, nós hoje estamos tão carentes que só tem um
nome, no Brasil, que poderia fazer este papel: Joseph
Blatter, o Presidente da FIFA. Ele é o único que tem
autoridade hoje para chegar e mandar na Presidenta
Dilma, controlar o Brasil e pôr ordem nas coisas. A FIFA
manda na gente hoje. Tudo é feito em função da Copa.
Mas o senhor tem razão. Era preciso ter alguém
que encarnasse uma voz, como Barbosa Lima Sobrinho, que dissesse: “Presidenta, está na hora de fazer
essas coisas!”. Precisava dessa voz, até porque – vamos ser muito francos – nenhum de nós nesta Casa
tem, porque o povo não receberia bem se fosse uma
voz nossa. Então não adianta nada.
O que o senhor trouxe aqui, para mim, de mais
interessante é uma explicação de um dos erros que
nós cometemos. Quando eu digo nós não somos nós
apenas, é o Brasil. Um dos erros graves que foram cometidos nesses últimos anos foi a opção de governo
do Presidente Lula, que a Dilma mantém, de monopolizar todo o poder, de eliminar todo tipo de oposição e
recusar toda forma de crítica.
Por exemplo: o senhor lembrou aí uma coisa boa,
reunir o Conselho da República. Fazem parte do Conselho da República, se eu não me engano, o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara. Os dois são
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ministros dela, eles foram nomeados. Ela determinou
aqui que a base de apoio votasse nele e, na Câmara,
que a base de apoio votasse. O Senador Taques foi
nosso candidato a Presidente e sabe disso.
Nós não temos, hoje, um Presidente da Câmara e
um Presidente do Senado com autonomia para sentar
com a Presidenta da República e dar sugestões. Não
temos. Quanto à CUT e à UNE, foi um crime para a
história do Brasil o que foi feito na cooptação da UNE,
das centrais sindicais, dos sindicatos inteiros e até mesmo das ONGs em geral. Essa ansiedade de ter todo
o poder, de eliminar toda forma de crítica, amarrou o
próprio Governo.
Sabe qual a imagem que eu tenho, Senador Pedro Taques? A imagem é de uma pessoa tão ambiciosa que respira tanto oxigênio, o oxigênio inteiro, que
fica sem ar depois. O governo Lula e o Governo Dilma
absorveram tanto poder no sistema democrático que
temos que agora estão sem oxigênio para negociar
com os que estão na rua. Não sabem a quem ouvir.
Há pouco, disseram que vieram aqui umas pessoas para se encontrar com o Presidente do Senado,
representando os meninos na rua. O Senador Paim estava como Presidente, e eu disse: “Eu não vou porque
não sei como eles foram eleitos.”. Depois, descobriram
que eram – não vou dizer picaretas –, mas como dizem
por aí os jovens, fakes. Não eram verdadeiros. Acabou
a capacidade de diálogo porque o Governo acabou com
a oposição, cooptou todos que eram contra, salvo um
pequeno grupinho do PSDB, que ao serem, inclusive,
do PSDB, têm uma visão que pode não conciliar, mas
tinha de ser ouvida. Acabou a UNE. É fundamental um
governo ter oposição, é fundamental um governo ter
grupos autônomos que, quando for preciso, digam: “Presidente, a Senhora está indo no caminho errado.” Hoje,
o único o diz isso é o Lula. Mas quando o Lula diz que
ela vai pelo caminho errado é porque quer que vá pelo
caminho dele, que é o mesmo dos últimos dez anos.
Nós não temos, Senador Paim, a não ser o Blatter,
qualquer pessoa com autoridade acima da Presidente
da República. Ela anula os próprios ministros. Nenhum
tem coragem – pelo que me dizem, não tenho nenhuma
intimidade – de chegar para ela e dizer: “Presidenta,
vamos mudar isso?” Eles não têm. Com isso, se asfixia
no oxigênio que respirou exageradamente, acabando
tudo ao redor do ponto de vista político.
Senador Rodrigo, era o que eu tinha a colocar,
achando que amanhã nós deveríamos estar aqui, os
que puderem; voltarmos aqui, porque estaremos em
uma vigília permanente, pelo menos para dar a entender que alguns se preocupam, alguns se preocupam,
e eu faço parte desses que se preocupam.
Era isso, Senador.
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Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo
Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. Cumprimento V. Exª e cumprimento o Senador
Pedro Simon também pelo aparte realizado ao longo
do seu pronunciamento.
Passo a palavra ao Senador Paulo Paim.
V. Exª tem o tempo que considerar necessário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Rodrigo Rollemberg, que preside esta sessão, Senador Pedro Taques, Senador Pedro Simon, comecei
presidindo a sessão às 14 horas e tive a felicidade de
ouvir todos durante este dia.
Para mim, Senador Rollemberg, o mais produtivo que fica deste momento histórico que nós estamos
vivendo é que esse movimento não é contra ninguém,
esse movimento é a favor de ideias, é a favor de causas. Esse movimento, Senador Pedro Simon, não é
contra o seu PMDB, não é contra o PT, não é contra o
PSB, não é contra o PDT. Ele pode ser contra os políticos, mas não personaliza esse ou aquele partido.
Esse movimento nasce principalmente da juventude
brasileira. E se enganam quando dizem que ele não
tem pauta nem proposta. Há pauta, sim; há proposta.
Quando falam dos R$0,20 do transporte, é claro que
eles querem é qualidade no transporte. Todos nós sabemos disso.
É claro que, quando se diz que não há pauta, eles
querem mais investimento na saúde. E nós, aqui, acabamos não votando. Quando dizem que eles não têm
pauta, eles querem mais investimento na educação.
Quando dizem que eles não têm pauta, todo mundo
sabe que, em qualquer pesquisa, a violência entra entre os três: saúde, educação e violência.
Senador Rodrigo Rollemberg, a pergunta que
nós teríamos que nos fazer neste momento é: como
chegamos a esse estado de coisas pelas quais hoje
passamos? Para onde vamos? E por que tudo isso
está acontecendo?
É inegável, Senador Simon – Senador Cristovam
aqui falou, Rollemberg falou, Pedro Taques também
–, que o movimento sindical brasileiro, quando Lula
assumiu a Presidência, ficou com uma crise de identidade. Eu vim do movimento sindical. O movimento
sindical não entendeu que, se um sindicalista chegou
à Presidência, não significou que o movimento sindical
chegou à Presidência. Os partidos chegaram à Presidência, e o movimento sindical deveria continuar na
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sua caminhada permanente, até apoiando o que fosse
bom, mas sabendo fazer a crítica dura àquilo que não
fosse importante para a população.
Aqui foi falado do movimento estudantil. Sem
sombra de dúvidas vai na mesma linha. Muitos, muitos, centenas e centenas de quadros do movimento
estudantil, do movimento sindical viraram quadros do
Governo. E nós ficamos num Estado – eu diria – sem
lideranças de base. É fato e é real.
Se nós parássemos aqui para pensar, nós olharíamos para trás e lembraríamos inúmeros líderes
do movimento sindical e estudantil que estão até no
Parlamento, e outros que estão nas outras estruturas
de governo.
A ditadura passou. Lá se vão três décadas. E, nesse período, quantos líderes surgiram para que, nesse
momento, surja o movimento sem líderes? Digam-me
quem é o líder do movimento. Nunca, eu acho, na história do País, passamos por um momento como esse.
Não há líderes. No primeiro dia do grande protesto –
e hoje, naturalmente, superou –, nós estávamos aqui
em quatro Senadores, numa noite como essa, e fomos lá fora.
Estavam lá 20 mil pessoas, e nós dissemos: “Não,
queremos conversar com as lideranças.” Mas fomos
lá fora. E eles diziam: “Paim, aqui não tem líder. Cada
um aqui tem a sua causa, defende, acredita, saiu de
casa devido a isso.” E claro que há um acúmulo de
questões. Claro que é a saúde, Senador Cristovam,
claro que é a educação, de que V. Exª fala tanto. Mas
claro que é desemprego da juventude. Procurem olhar
onde está a faixa de desemprego, principalmente neste País, até porque não há a tal da formação técnica,
em que teríamos que investir muito mais. Está exatamente nessa juventude que está na rua, que não vê
perspectiva de emprego.
É um momento, de fato, delicado, que exige de
nós todos uma reflexão cada vez mais profunda. E
que bom, Senador Cristovam! Eu estou feliz, porque
foi V. Exª quem me convocou. V. Exª me ligou e disse:
“Paim, vamos hoje acompanhar aqui do plenário do
Senado. Queremos convidá-lo para estar junto, para
pensarmos juntos e, ao mesmo tempo, mostrar para
essa moçada que está nas ruas que o Senado está
aqui, como esteve no dia do jogo do Brasil, ao contrário do que alguns disseram”.
O jogo do Brasil acontecendo, e nós ficamos aqui,
deu quórum, e tivemos, inclusive, votação nominal. Tivemos votação nominal! Mas saiu que o Congresso
não teve quórum. Mentira! Quem disse isso mentiu. No
dia do jogo do Brasil, nós tínhamos no painel mais de
65 nomes e fizemos votação nominal, inclusive para
a escolha de autoridade. Então, não é aquela votação
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de Líderes, em que um levanta a mão e todo mundo
diz: “É, pois é, eu acho que é isso mesmo. Eu sou contra ou a favor.” Mas acaba prevalecendo a posição de
todos os Líderes.
Senadores e Senadoras, eu até tomei nota aqui
de algumas coisas. Olhe, eu queria saber quem inventou a PEC nº 37. Eu não sei. V. Exªs devem saber. Alguém inventou a tal de PEC nº 37. No primeiro dia em
que fui procurado, eu disse: “Olhe, não tem o mínimo
cabimento.” Eu fui Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – V. Exª me permite? A PEC nº 37 foram mais
de 171 assinaturas, que é o mínimo. E 171 é o número
do estelionato no Código Penal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas alguém encabeçou, inclusive, essa PEC. Alguém encabeçou, alguém apresentou.
Quando nós fomos procurados, eu fui o primeiro, entre outros procurados, naturalmente. Olhe, eu fui
Constituinte, e votarei com muita convicção contra a
PEC nº 37. E digo mais, fiquei feliz hoje de ver, sim, o
Deputado Pinheiro, aqui do plenário, pedir para arquivarem a PEC. Falou com V. Exª, inclusive. O Deputado
Walter Pinheiro usou aqui a tribuna e disse: “Gostaríamos muito que arquivassem a PEC nº 37.”
Particularmente, vi muita gente falando da tal 132
e vi muitos Senadores aqui dizendo o seguinte: “O 132
é uma coisa.” Eu o vi seu discurso na tribuna, inclusive.
V. Exª pediu mais reflexão, lembro-me muito bem. V.
Exª pediu mais análise, que não se deveria votar a 132
naquele dia. Agora, a PEC nº 37, até o momento, eu
não vi um Senador... Pelo menos, eu não vi, dizer que
vai votar a favor. Essa PEC não passará. É até bom
que ela seja arquivada logo, para evitar o constrangimento daqueles que a apresentaram, porque ela será
derrubada, não tenho dúvida nenhuma. E claro que,
também entendo, Senadores e Senadoras, que ela será
derrubada principalmente devido a quê? Ao movimento das ruas! Porque eles entenderam a gravidade que
é a aprovação da PEC nº 37, e esse movimento todo
que está aí... Eu até acredito que, depois desta noite
que nós passamos aqui e depois desta noite em que
estiveram nas ruas...
Há pouco tempo, tive o trabalho de consultar e
perguntei àqueles que estão acompanhando... O último ato teve 300 mil pessoas nas ruas. Sabe o que
me disseram? Hoje, Paim, tu podes dizer que é em
torno de dois milhões de pessoas. Em torno de dois
milhões de pessoas foram às ruas. Nem nas Diretas! E
nós estávamos nas Diretas. Nem na Ditadura! Eu era
sindicalista e me lembro da passeata que fiz de Canoas a Porto Alegre a pé. Saí com cinco mil pessoas
de Canoas contra a Ditadura e cheguei a Porto Alegre
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com 20 mil pessoas. Foi o maior sucesso ter chegado
a Porto Alegre com 20 mil pessoas.
Hoje, em Porto Alegre, Senador Simon, mais de
20 cidades tiveram grandes mobilizações. Tranquilamente, mais de 100 mil pessoas, no Rio Grande do
Sul, foram para as ruas.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Com
tempo ruim. Muito ruim...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Chovendo. V. Exª tem toda razão. Batendo água, mais de 100
mil pessoas estavam nas ruas no Rio Grande do Sul.
Eu participei do comício das Diretas. Lembro-me, inclusive, e o Senador Simon contou a história,
de que, em um comício em Porto Alegre, eu tive de falar em nome do movimento sindical, adivinhem depois
de quem? Depois de Leonel Brizola. Isso é covardia,
não é? Eu sempre tive em Brizola uma referência importante na minha caminhada, na minha vida. Quando
ele parou de falar, eu disse: Governador, agora sou eu.
Ele disse: “Vai firme, guri! Vai firme, guri!”. E bateu nas
minhas costas.
Eu recebi aqui, quando era Vice-Presidente do
Senado, por duas ou três vezes, o Governador Brizola.
Era um homem que tinha uma competência para envolver a gente, pela força dos seus argumentos, que
muitos não imaginam.
Eu não sou mais guri, porque a pele negra engana um pouco. Eu tive a alegria de ouvir, muitas vezes,
Luís Carlos Prestes. Ele ia ao Rio Grande do Sul e,
como eu era sindicalista, ele me visitava.
Eu tive a alegria de, numa delegação de alto nível,
ir para a Nicarágua na época da guerra. E fui para o
front, para conhecer os Contras, que queriam derrubar
o projeto liderado, à época, pelos nicaraguenses que
acreditavam numa sociedade socialista.
Enfim, eu estou com 63 anos. Passei alguns
episódios da minha vida, mas confesso que nunca vi
tanta gente na rua como neste momento, aqui e nos
países que visitei, onde fui convidado a visitar, a assistir. Inclusive, fiquei em Cuba e ouvi, uma vez, uma
fala do Fidel. Ele ficou mais de seis horas na tribuna.
Não tinha tanta gente como aqui no Brasil.
Este momento exige de todos nós? Claro que
exige, Senador Cristovam. Eu não sei se é uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. E eu chego
a me perguntar e vou ter o desafio de ir na contramão
do que muita gente falou aqui. Eu não consigo acreditar que só botar na linha de frente a reforma política
consiga mexer com o povo brasileiro. Não mexe. Nós
sabemos que é importante, mas essa massa que está
aí, que se movimentou por causa de 20 centavos no
transporte urbano, essa massa que está aí quer saber,
sim, se nessa reforma vai ter mais dinheiro para a saúde.
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Ela quer saber. Já me perguntaram isto: “Paim, tu não
vais debater a reforma política?” Eu até debato. Mas,
se for para um movimento de massa, reforma política
não movimenta a massa, até pelo desgaste em que
estão os partidos políticos. Não movimenta. Agora, se
fizer a reforma política com outros eixos que atendam
diretamente à população... Porque essa população que
está na rua quer resultado.
Eu dizia outro dia: não adianta nem a Presidenta
Dilma receber os movimentos sociais para dizer que
recebeu, mas que não atendeu. Ou vocês acham como
me disseram esses dias os jovens que aqui eu encontrei, e também no Rio Grande... Eu digo: “Meu amigo,
qual é o eixo principal da proposta?” “Não, eu estou aqui
porque o meu avô e o meu pai pediram que eu viesse.” Pode ser que, com isso, a gente consiga avançar
na questão do fator previdenciário. Ou alguém pensa
que a sociedade brasileira não percebeu que esse tal
de fator previdenciário é um engodo que tira 50%, no
ato da aposentadoria, daqueles que ganham pouco
mais do que o salário mínimo?! Claro que percebeu!
Senador Simon, a questão do Aerus sensibiliza
milhões de pessoas também. É um massacre! Mais de
900 já morreram. Ajeitamos, aprovamos, trabalhamos
uma política para o salário mínimo, mas existe alguma
política para aposentado e pensionista? Zero!
Negociamos muito com os empresários, desoneramos a folha. A Previdência está quebrada, mas você
tira 20% do total da folha, passa para 1% do faturamento. Ora, se você tira 20%, é sinal de que a Previdência
está muito bem. E qual é o resultado para o povo, para
os trabalhadores e mesmo para os aposentados? Zero!
Poderia aqui avançar e falar rapidamente, Senador. Vamos avançar na reforma política um pouquinho!
Apresentei, sim, há muito tempo, o projeto de
candidaturas avulsas. Fui xingado. Fui quase que humilhado, que eu estava contra os partidos. Eu não
estou contra partido coisa nenhuma, mas eu quero
dar o direito de a população escolher também, como
outros países têm, a candidatura avulsa. Qual é o problema? Não mandou. Apresentei, creio que há mais
de 10 anos. Está engavetado aí. Não indicam relator
para cá e para lá.
Apresentei outro projeto segundo o qual crime de
corrupção é inafiançável, é crime hediondo. Está há
mais 10 anos aí também. Não mandam uma vírgula.
Tudo isso a população, de uma forma ou de outra,
acompanha, de uma forma ou de outra, acompanha.
Por isso, meus amigos e minhas amigas, neste
momento em que a juventude brasileira vai às ruas,
neste momento em que não só a juventude, mas também aqueles de mais idade estão acompanhando,
quando aqui o meu jornalista liga e insiste: “Fala de
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São Gabriel, Senador”. São Gabriel. V. Exª conhece?
Uma cidade pequena do interior, cidade de homens
valentes, três mil pessoas, terra dos marechais, três
mil pessoas. A nossa Caxias, Senador Simon. Sabe
quantos estão inscritos para amanhã em Caxias, que
hoje faz 123 anos, a nossa querida cidade? Já estão
inscritas mais de 50 mil pessoas lá em Caxias. Novo
Hamburgo, na semana passada, mais de 20 mil. Canoas espera também, em média, 15 mil. Essa é a projeção. Dois milhões de pessoas nas ruas caminhando
e exigindo o combate à corrupção, investimento em
saúde, educação, repito. O povo quer resultado, o povo
cansou de esperar. O povo cansou de ficar olhando e
dizendo que vai votar lá.
Por exemplo, aqui nesta Casa, Senador Pedro
Taques, eu fiquei chocado com um projeto. O projeto
que dizia simplesmente que a mulher tem que ter o
mesmo direito que o homem se trabalha na mesma
função. Veio da Câmara o projeto. Eu peguei para relatar e relatei com a maior tranqüilidade. Ficou bom.
Vai para sanção. Recurso ao Plenário. Jogaram para
onde? Para as gavetas das comissões. Sumiu o projeto
que só diz que a mulher tem que ter o mesmo salário
que o homem.
A desaposentadoria, que só diz o seguinte, nada
mais e nada menos: eu me aposentei, voltei a trabalhar e só quero que as minhas contribuições contem
para efeito de aposentadoria. O STJ já decidiu, está
na última instância do Supremo, aprovamos aqui. Aí
eu digo: bom, agora vai embora. Apareceu um recurso,
está até hoje engavetado.
É isso que o povo vai acompanhando, vai acumulando e, como alguém já disse, chega uma hora em
que diz: Chega! Chega! Chega! Eu vou fazer o meu
protesto. E aí, Senador Pedro Taques, permita que eu
avance, Senador Pedro Simon, para dizer: nós todos
sabemos, nós, que estamos aqui nesta vigília cívica
em defesa da democracia e dos movimentos que estão
nas ruas e contra aqueles que estão fazendo agressões, quebra-quebra.... Lamentei, vi agora mesmo,
Simon, a questão do Itamaraty quebrado. Lamentei,
claro que lamentei, como lamentei no momento em
que vi na televisão tentando incendiar a Assembleia do
Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que eu não apoie
os movimentos. Apoio, sim, e que bom – e que bom.
E me lembro daquela frase do Nelson Mandela,
que disse: se quer ajudar o meu governo, não fique
dormindo, não fique só reclamando em casa; saia para
a rua, mobilize-se, pressione o Executivo e o Legislativo
e o próprio Judiciário, que tem muita matéria lá guardada, engavetada, e também não vota. Pressionem que
daí eu poderei dizer: olha, o povo está na rua protestando, nós temos que ter uma pauta para a população.
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Senador Pedro Taques, é claro que para mim
não é só um desabafo. Estou aproveitando esta noite
para fazer uma reflexão. Nós atendemos às demandas
dos empresários das mais variadas áreas. Vou dar um
exemplo: desoneramos a cesta básica, e o povo sabe
disso. Desoneramos. O que aconteceu?
A cesta básica teve o preço aumentado. Então,
retiram-se tributos da cesta básica, impostos, diminuem
o valor dos impostos, e o preço aumenta.
Passagens de ônibus, queiramos ou não, há duas
medidas provisórias que fariam com que a passagem
baixasse, inclusive a 7,5. Nada disso! Aumentou. É pouco? Claro que somente essas duas medidas provisórias
é pouco. Claro que temos outro projeto tramitando na
Casa e temos de avançar muito mais.
Plano de saúde? A classe média, queiramos ou
não, depende do plano de saúde. Pagamos o plano de
saúde. Virou uma bagunça. Você paga o plano de saúde
e, cada vez que quer usar o plano, você descobre que
isso não pode, que isso o plano não atende, que para
isso precisa de uma licença especial, e a prestação
dispara. Quando você chega perto dos 60 anos, principalmente, quase dobra o valor. Você pagou a vida toda
e tem de abandonar e ir para onde? Para o Sistema
Único de Saúde. Claro que isso vai acumulando. Claro que a população e a classe média, principalmente,
que é quem está na rua neste momento...
Senador Pedro Taques, aqui nos corredores desta
Casa, as pessoas que trabalham aqui me conhecem
e sabem que eu tenho esse lado de dizer que este
Congresso tem obrigação de ter políticas de resultado,
como o Executivo tem de ter, como o Judiciário tem de
julgar com mais pressa as demandas do nosso povo.
Sabem o que eles me dizem? “Paim, os meus filhos
eu levei para lá, vou buscá-los depois. Eles estão orgulhosos de estar lá, são contra a violência e estão lá,
protestando por um País melhor para todos amanhã”.
Ninguém vai negar que, nos últimos dez anos,
este País melhorou. Ninguém pode negar, em sã consciência. Olhe o País dez, doze anos atrás e olhe hoje.
Eu sempre digo, embora não seja ouvido, mas sempre
dizia, como não sou ouvido, que fizemos até muito. Mas
temos muito ainda por fazer.
Por isso, esse movimento é correto, é justo. E, claro, o Palácio tem de nos ouvir mais. Quando digo ouvir
mais, não me refiro somente a nós: tem de ouvir a voz
das ruas – como aqui foi dito, e todos se lembram da
frase do Ulysses Guimarães, com quem tive a alegria
de conviver; convivi também com o Mário Covas, tenho
a alegria de dizer que convivi com eles na Constituinte.
Ulysses dizia sempre: “É preciso que a gente ouça a
voz rouca das ruas” – não é, Senador Simon? Convivo
com V. Exª, sentamo-nos juntos, aprendo muito com
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V. Exª, mas, com certeza, o lado de lá – e sei que eles
estão acompanhando esta sessão – tem de ser mais
ouvido. Não adianta dizer que recebemos os líderes
sindicais, e, quando os líderes sindicais apresentam
uma pauta, a gente dizer: “Isso eu não discuto, isso
eu não discuto, isso eu não discuto”.
Aí não dá. Se tivessem, talvez...
Vou passar com orgulho para V. Exª, Senador
Simon. Todos nós, da nossa forma, nós que estamos
aqui e outros, tentamos dar o grito de alerta. Escrevi
um livro, três anos atrás, chamado O Rufar dos Tambores nas Ruas. Eu disse: “Na situação que está, estou
com saudade de ver o rufar dos tambores nas ruas,
pressionando a nós do Congresso, pressionando o Judiciário e o Executivo”. Os tambores rufaram, estão aí.
Então, ninguém agora pode querer criminalizar
essa meninada, essa moçada, que está fazendo o seu
papel na história. Os anos passarão. Eu me lembrei
aqui de 30 anos atrás, da minha caminhada contra a
ditadura, de Canoas a Porto Alegre; e eles lembrarão,
daqui a 30 anos, que eles mudaram a história deste
País com esse movimento.
Senador Pedro Simon, é uma satisfação o aparte de V. Exª.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
tenho uma admiração muito grande por V. Exª. V. Exª
nasceu na minha cidade, caxiense como eu, mas V.
Exª foi um grande líder dos trabalhadores na cidade
de Canoas, que é uma cidade eminentemente industrial. V. Exª foi presidente do seu sindicato, foi líder na
sua cidade, entrou na política ainda jovem, de maneira vitoriosa, Deputado Federal, uma vez, duas vezes,
Senador, novamente Senador. V. Exª tem uma grande
qualidade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador Simon, deixa eu lhe dar um aparte e vou dizer
por que, Senador Pedro Taques. O Senador Simon,
quando governador, ocupamos o conjunto Guajuvira.
Lembra, Senador Simon? Dez mil casas. O Senador
Simon poderia mandar a polícia, reprimir e tirar todo
mundo. Fomos com uma comissão, negociamos, e hoje
o Guajuvira é praticamente uma cidade. Quero fazer
essa homenagem a V. Exª, por isso o aparte.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Há
momentos em que a gente tem isso, Presidente Pedro
Taques. Vou roubar mais tempo de V. Exª, vou responder ao seu aparte. O Sarney, Presidente da República,
resolveu lançar um plano extraordinário de construção
de não sei quantas mil casas populares. Eu já tinha
sido eleito governador, mas ainda estava no Senado,
ainda não tinha assumido lá. Fui lá falar com o Sarney,
e, no Rio Grande do Sul, em Roda de Porto Alegre,
tinha cerca de 80 mil moradias, entre apartamentos e
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casas, que estavam prontos e faltava o acabamento.
Em mais de 10 anos, 12 anos, gastou-se fortuna...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Prometiam eleitoralmente e não entregavam.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ...e não
acontecia nada. Fui até o Sarney e disse: “Olha, Sarney,
em 6 meses, tu inauguras 50 mil casas nesse teu plano.
É um sucesso fantástico. Com 10% para concluir, nem
10% do que é para fazer tudo novo”. Ele topou, nós
fechamos, ficou sigilo absoluto, ninguém sabia, nem
a Caixa Econômica sabia, mas o PT descobriu. o PT
descobriu. Assumi o governo, e, dez dias depois, eles
invadiram. Foi a guerra civil mais espetacular que vi no
Brasil. Tomaram conta de 80 mil moradias.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É verdade.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Cada
um com um bilhetinho aqui. Edifício tal, terceiro andar,
apartamento tal, cada um ia direitinho no seu lugar.
Entramos pedindo para desocuparem. Passei a madrugada junto com o comando do meu partido, do governo. Vão mandar retirar. O juiz de Canoas, que tinha
dado a ordem para tirar, me telefona, dizendo: “Olha,
governador, eu lhe dei a ordem, você pode tirar, mas
eu estou aqui no meio. Tem quatro mil pessoas que já
entraram no condomínio e estão lá dentro; tem umas
quatro mil do lado de fora querendo entrar; e tem uns
400 soldados no meio. Vai ser uma matança que não
sei o que vai ser”. “O que o senhor está me dizendo?” “Não estou dizendo nada.” “Mas o que o senhor
faria?” “Eu mandava parar tudo.” Eu chorei e chorei
mesmo quando mandei retirar a polícia. Não vou ficar
responsável por 200 ou 300 mortes, uma coisa dessa
natureza. Quer dizer, ruiu o que eu tinha da obra mais
importante que eu iria fazer no meu governo, numa
maldade horrível. Mas eu retirei, recuei. Isso eu acho,
com toda sinceridade, que é algo que é importante
que seja visto agora pela Presidente Dilma. A Presidente Dilma está vivendo um momento... Eu tenho
muito carinho por ela, sei do que ela sofreu, a luta sofrida, amarrada, desde a vida familiar, o pai que veio
lá de fora, o irmão que ela não chegou a conhecer,
os problemas que ela teve, a tortura que ela sofreu, a
vida dela é uma vida espetacular. E eu digo com toda
sinceridade, e as pessoas até cobram de mim que eu
não devia dizer isso, mas eu digo: até agora, eu não
tenho por que não respeitar a Presidente Dilma. Eu não
conheci um caso, uma gravidade, alguma coisa que
teve o dedo dela ou a concordância dela. Estou vendo
as coisas que estão acontecendo, e ela não tem coragem de reagir. Ela não está tendo coragem de fazer
a coisa, como aconteceu quando o Conselho de Ética que ela escolheu, o Pertence, o Ministro Pertence,
Presidente do Conselho de Ética, comunica a ela que
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o Ministro dela, por quem ela tem muito carinho, lá de
Minas Gerais, era culpado, que deveria ser afastado.
Ela aceitou a demissão do Presidente do Conselho e
não demitiu o Ministro. Essas coisas são pequenas, mas
são graves. Amanhã é um dia muito importante. Estão
falando que em São Paulo teria ocorrido, não sei se é
verdade, mas me falaram aqui que muita gente com
camisa vermelha terminou tendo atritos com pessoas
e ocasionou muita briga desnecessária, indiretamente
com relação ao próprio PT. Mas V. Exª eu admiro muito
porque o conheço há longo tempo. V. Exª, em primeiro
lugar, sempre teve as mesmas ideias, sempre defendeu
a mesma linha, sempre caminhou no mesmo sentido.
A sua vida é uma vida simples, mora na sua casinha
lá em Canoas, não enriqueceu.
Suas campanhas para o Senado são campanhas
em que praticamente não se vê o nome do Paim. Até
às vezes a gente pensa: “Eu acho que desta vez o
Paim não está bem; eu acho que desta vez não vai dar,
porque eu vejo o nome da fulana, o nome do fulano,
e o Paim não aparece”. Mas V. Exª na mesma linha. A
linha que V. Exª tem...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Permita-me só lhe dizer que, no programa de televisão que é
gratuito, estava lá – desculpe a expressão – o Senador Cristovam, dizendo que ele não esperava que o
Rio Grande não me reelegesse. V. Exª me autorizou e
disse que não desmentiria, e muitos pronunciamentos
que fez na tribuna eu também coloquei no rádio, e isso
me ajudou. Quero dar esse depoimento.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Então,
V. Exª é um exemplo. Eu tenho dito, Cristovam, e é o
que eu sinto: uma diferença entre os EUA e o Brasil é
que os EUA elegeram, primeiro do que nós, um negro;
e nós elegemos, primeiro do que os EUA, uma mulher.
Se está na hora de inverter, ali está o homem que pode
ser ele. Duvido que haja alguém de cor com mais capacidade e com mais competência do que o nosso
amigo Paim. Digo isso com profunda sinceridade. E eu
digo para ele: “Olha, Paim, as coisas podem se alterar”.
Mexi com ele quando se elegeu o novo Presidente do
Supremo. “Olha, agora tu tens um concorrente, porque
o Presidente do Supremo também pode ser”. Mas parece que o nosso Presidente do Supremo, entre as mil
qualidades que tem – eu o acho sensacional –, não tem
a tranquilidade necessária para dar passo depois de
passo para chegar num caminho como esse. Por que
tanta gente no PT não tem esse estilo que V. Exª tem?
É isso que eu me pergunto. V. Exª é isso! O Cristovam
é isso! Está lá na linha dele, sofreu, foi duro o trabalho dele, foi demitido pelo “Seu” Lula pelo telefone. Um
homem de gabarito e de capacidade. Eu gostaria de
saber quem foi o gênio da intelectualidade que pediu
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para tirar o Cristovam do Ministério da Educação, um
homem com a competência e com a capacidade dele
sobre essa matéria.
Eu vejo... E me sinto bem aqui, me sinto bem.
Mais uma vez, com V. Exª; mais uma vez, com o Cristovam; e agora com aquele rapaz ali, que fica bem
na Presidência. Ele é mais para procurador-geral; ele
tem a pinta de um procurador-geral; ele tem um... É
que procurador... Ele é procurador. Por exemplo, olha
a diferença que eu vejo entre mim e o Pedro Taques:
uma, a genialidade da inteligência dele e a precariedade dos meus conhecimentos. Mas essa para mim
não é a mais importante. É que eu, desde os júris simulados que eu fazia na faculdade de Direito até hoje,
eu só defendi. Nunca aceitei assessoria de acusação.
Só defendi. E o Taques... V. Exª tem alguma defesa?
Não? Não. Formou-se e foi ser promotor; só acusou.
Mas acusa com a tranquilidade de uma autoridade.
Um homem que é procurador, com o respeito dele,
que botou um Senador... E eu fui um dos que gritei a
favor dele, porque este Senado parecia que ia desabar.
“Mas como? Mas agora se faz isso até com um cidadão honesto, trabalhador, digno, correto, governador,
Senador? Botar as amarras na televisão? Entrarem na
casa?”. Nesta Casa, foram uns 30 discursos. E eu fui
olhando, fui olhando, fui olhando, de repente, não me
contive e fui para a tribuna. “Olha, eu quero dizer para
vocês o seguinte: eu não conheço esse procurador,
mas eu vou telefonar para ele e dizer que eu achei
sensacional! Mas eu vejo, todo dia, na televisão, a polícia entrar na casa de favela, entrar na casa de cara
pobre, entrar, botar algema em crianças, fazer horror, e
nunca ninguém gritou. Agora, porque um presidente de
banco e um ex-Senador que está fazendo isso, vocês
estão fazendo esse escândalo todo.” Era um procurador, que é longe. Mas aí uma pesquisa deu para ele
2% para Senador, e ele renuncia à Procuradoria, que
é a vida inteira, para ser candidato a Senador. A mãe
dele ficou dois anos sem falar com ele. A mãe dele
disse para ele: “Mas, meu filho, você vai deixar de ser
procurador? Você não vai ganhar; você não vai...” “Ah,
eu advogo.” “Mas onde é que você vai advogar aqui?
Aqui, com esses caras querendo matá-lo... Você está
marcado por Deus e todo mundo. Como procurador,
você corria perigo, imagine como advogado de defesa?”
É sempre o mesmo. Eu acho que não é coincidência,
mas você, tu, o Cristovam e esse rapaz que está aqui
atrás de mim agora...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Magno
Malta.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
admiro a coragem a sinceridade dele. Eu quero um
dia, Malta, conversar contigo com mais calma, porque
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assim como tu és apaixonado, e sei que tu és sincero
em diminuir a menoridade de 18 para 16 anos. E eu
ouvi todo o teu discurso – e olha que o Paim teve um
tempão. Tu te queixaste que ele deu para mim. Tu estavas te queixando para o Paim que ele tinha dado muito
tempo para ti. Deu mais para ti. Não paravas de falar...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Hoje eu
compensei.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Mas
ele também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ah, estão está bom.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu acho
em que tudo que V. Exª disse para diminuir a menoridade, V. Exª tem 99% de razão. Há um aspecto. Por
que não tentamos fazer, até aproveitando o que está
acontecendo agora, uma inversão? Vamos dar quatro
anos para o Governo criar instituições destinadas aos
menores dos 16 aos 18 anos. Vamos dar quatro anos.
Haverá instituições: uma no Rio Grande, uma em São
Paulo, uma no Espírito Santo, outra em Brasília. Vai
haver instituições. Aí, nós podemos fazer. Porque o
quadro que V. Exª disse é uma maravilha. Estuda de
manhã, estuda de tarde, ele se forma. É um quadro
maravilhoso. Quem vai querer que o cara de 17 anos,
que matou barbaramente, fique aí e não vá para um
estabelecimento espetacular, que tem psicólogo! Se a
pessoa não tem pai e mãe que pode cuidar, tem uma
patrona, uma psicóloga que vai atendê-lo durante o
fim de semana. Cem por cento. Mas vamos inverter.
Vamos criar um projeto dizendo: “No prazo de cinco
anos, vamos fazer isso e isso.” Dez por cento do que
é necessário. Mas começou, aí nós fazemos negócio...
Mas eu admiro V. Exª, porque acho V. Exª um homem
de coragem. Um homem de luta de garra. É um homem
que diz as coisas. Quando V. Exª fala que tem uma instituição que cuida de drogado, mantida por V. Exª, eu
tiro o chapéu! Aí eu tiro o chapéu, porque, na verdade,
se há alguém que respeito é uma pessoa como V. Exª,
é aquele que, pessoalmente, vai cuidar dos drogados,
porque eu já sei: os médicos dizem, todos os hospitais que tratam de drogados não curam ninguém. Os
grandes hospitais que cuidam de drogados... A gente
vê o Maradona ir para lá, a artista, Vera Fisher, ir para
lá, na Argentina, uma maravilha. São hotéis de dez
estrelas, uma enormidade, para fazer uma limpeza.
Então, limpa para ele aguentar mais três anos. Curar
não cura. Curar só nos estabelecimentos como os que
tem o Zambiasi, lá na vila, onde ele pega os caras que
estão na rua e leva para lá e, praticamente dormem
no sereno, mas se curam.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu conheci
tanto o trabalho do Zambiasi como o do Magno Malta.
Fui ao Espírito Santo conhecer. V. Exª tem toda razão.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Exatamente. Por isso que eu fico feliz. Cristovam deve estar
chateado, porque ontem ele fez um apelo para a gente aproveitar este momento. V. Exª fez um apelo para
aproveitarmos o dia de hoje, com os acontecimentos
que estavam sendo marcados, para iniciar o debate.
Mas o nosso debate é quase um monólogo. É quase
um monólogo, porque V. Exª, Pedro Taques, baixa a
cabeça e já sei o que está pensando, como V. Exª já
sabe o que vou dizer agora. Não consigo entender...
Acho que a gente deveria fazer uma verdadeira pregação, não com os chefões, mas há muita gente aqui
no Senado que pode vir aqui. Se a gente chamar, dialogar... Acho que esse deve ser o movimento que a
gente deve fazer. Marcar uma reunião com os caras,
inclusive, deixar que eles falem primeiro do que nós,
para não dizerem que eles vieram só para ouvir. Não,
falem primeiro do que nós, porque não é possível...
Esta sessão é muito bonita, mas é muito triste. É muito
triste porque ficamos os seis de um Senado de oitenta
e um. Quando as coisas aconteceram aqui na frente, ali
no Palácio... Aliás, outro dia aconteceram aqui no Senado; subiram na rampa aqui em cima.. Vai em frente,
Senador! Não sei qual vai ser a próxima fala do Lula
com relação a V. Exª . Até já imagino: “Esse Paim não
tem cura!” E, quando contarem para ele as últimas do
Paim, o Lula vai dizer: “Esse Paim não tem cura.” Tomara que não tenha, é melhor que ele, que foi curado
de uma maneira não muito boa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador Simon, um aparte seu, para qualquer Senador da
República...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Paim, depois quero um aparte.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... sempre
é uma enorme satisfação.
Eu, com satisfação, agora gostaria desse aparte
do Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Pedro Simon, eu até queria ter aparteado V. Exª no
aparte que o Paim lhe deu, porque acho que essas
manifestações estão proporcionando até dizer que o
Regimento Interno precisa ser mudado. Esse monólogo não existe quando você tem tanta coisa importante
para debater. Eu quero fazer coro com V. Exª e falar
com as minhas palavras. Se o meu pai estivesse vivo,
e tivesse tido a oportunidade de conhecer o Senador
Paim, o meu pai certamente, Senador, como todos os
aposentados deste País, eu tenho certeza, conhecendo
a minha mãe como eu conhecia, D. Dadá, e meu pai, se
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a minha mãe tivesse oportunidade de conhecê-lo, ia te
chamar de meu filho. A minha mãe morreu recebendo
meio salário mínimo por mês, Senador Paim; e meu
pai, um salário, a exemplo de tantos que construíram
este País e que chegaram ao melhor da sua idade sem
terem condições de pagar a farmácia. E eu já admirava V. Exª antes de me eleger vereador em 1992, na
cidade de Cachoeiro de Itapemirim, a capital brasileira
do mármore e também do granito, de um povo trabalhador, a terra de Rubem Braga e de Roberto Carlos,
e também de D. Maria, de Seu João, de Seu Paulo,
de Seu Antônio, do vendedor ambulante, do desempregado, do comércio, a terra de todos. Foi lá que eu
me elegi vereador, fui acolhido, vim do Nordeste. Em
1992, já admirava V. Exª e rendia toda a minha admiração ao Senador Pedro Simon. Eu, quando admirava
a luta das diretas, de longe, quando eu vi e presenciei
cada depoimento da CPI que levou a cabo os dramas
que viveu a Câmara de Deputados, no advento dos
Anões do Orçamento e também passei uma madrugada
acordado na morte de Tancredo Neves, como cidadão,
jovem, vendo tudo de longe e admirando aqueles que
participavam da vida pública brasileira com tanta veemência e determinação e lutando pelo coletivo, não
pelas coisas individuais, que são os interesses próprios,
como era o caso desse ícone, dessa referência, que é
o Senador Simon. Eu era um menino e ele já era um
ícone da vida pública; quando eu virei adolescente,
ele já estava dentro do Senado. E aí você ouve o que
ele falou para V. Exª e eu escuto o que ele falou para
mim... Eu acho que não há prêmio maior para quem
está na vida pública do que ter a referência de uma
pessoa como o Senador Pedro Simon. V. Exª já era alvo
das minhas admirações e eu tenho muito orgulho de
ser seu colega e de duas vezes ter participado de um
processo eleitoral ao seu lado, de ter podido ir gravar...
Porque quando ele estava falando aqui que V. Exª não
tem a mídia do seu Estado... É feito eu e tantos outros
a quem a grande mídia não dá atenção, porque nós
não fazemos o jogo das grandes elites. Então, se nós
não somos do jogo... No meu caso, eu tenho que ser
discriminado mesmo: sou nordestino, fui adotivo, sou
negro, filho de uma negra, sou evangélico, não bebo,
não fumo, não fico de madrugada bebendo uísque com
ninguém, enfrento lutas que parecem ofensivas para
eles. Então, eles me discriminam. E V. Exª também não
tem isso. E eu vejo isso no processo eleitoral. Eu tive
o prazer algumas vezes de estar do lado de V. Exª no
seu programa eleitoral, para pedir ao povo e dar essa
referência que estou dando aqui...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Os três
que estão aí participaram, os três participaram: o Se-
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nador Simon participou, Cristovam participou e V. Exª
participou.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Então eu
estou falando em nome dos três, e me honra muito
estar falando em nome de Cristovam e em nome do
Senador Pedro Simon, a respeito dessa sua dedicação
pelos nossos avós, pelos nossos pais, por aqueles que
construíram esta Nação de uma forma ou de outra e
que já passaram, estão na aposentadoria – aqueles
que ainda estão – e que veem V. Exª bradar sobre o
fator previdenciário todo dia, todo dia, todo dia, todo
dia, como João Batista, a voz que clama no deserto
todos os dias, todos os dias. Então, penso que esse
movimento das ruas até nos proporcionou isto: estarmos aqui fazendo um debate sem Regimento Interno,
eu falo, ele fala e todo mundo fala de coisas que são
absolutamente importantes. Hoje o salário mínimo está
onde está e, queira Deus, nós vamos chegar a patamares mais altos. Mas V. Exª é um dos grandes responsáveis por essa grande luta. Eu me lembro que, na
época em que estava à frente do País o Presidente
Sarney, minhas filhas eram novinhas, muito novinhas,
e o leite subia de manhã e de tarde, ninguém aguentava aquilo. Quem conseguia vender um fusca ficava
milionário, porque colocava no overnight e não trabalhava mais, ficava na praça, sentado, jogando dama.
Foram dias difíceis, e V. Exª nunca se cansou da sua
briga pelo salário mínimo. Então, ter V. Exª na tribuna,
calado, olhando para nós, já é um grande discurso,
porque temos a possibilidade de falar. E quem sabe
esse movimento das ruas vai trazer outros Pains para
cá. Vão ter que brotar adolescentes e jovens dessa
movimentação que vão ter que vir para cá e se sentar
da cadeira de Pedro Simon, queira Deus, depois que
ele passar mais oito anos por aqui. Ele quer parar agora, mas nós não vamos deixar. Isso é outra coisa. Nem
nós nem o povo do Rio Grande do Sul vamos deixar.
E quem vai substituir Cristovam? Quem vai substituir
Pedro Taques? Tem de se levantar uma geração, a dos
diferenciados. Existe jogador diferenciado. O Neymar
é diferenciado de todo mundo; o Ganso é diferenciado;
o Ronaldinho é diferenciado. Há jogador e jogador;
político e político. São os diferenciados. Senador Paim,
eu convivi com V. Exª, que conheceu a minha instituição. V. Exª dormiu na instituição para ver de perto. Não
é um presídio. São pessoas com desejo de mudar de
vida. Uma mão estendida, Senador Pedro Simon, só
um gesto, um gesto paterno faz o sujeito voltar recuperado e digno de ser reintegrado à sociedade brasileira, sem ter passado pelo cubículo, ou alguns que
estiveram lá receberam a vida. O meu centro de treinamento ainda não estava terminado, quando V. Exª
passou por lá. Ele tem tirado drogado da rua, viciado
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em crack, Senador Rollemberg – V. Exª que quer ser
governador –, viciado em cocaína, que lá dentro vira
atleta. Nós temos atleta no UFC americano, com contrato assinado com o Sr. Dana White; pessoas que
saíram de debaixo da ponte, tocando o terror, amarelo, doente, cheio de sarna, de piolho, e lá dentro receberam vida, receberam dignidade – e olha que lá não
tem nenhum portão; só fica quem quer – e viraram
atletas. Então, quando eu falo, falo conhecimento de
toda essa questão. Ouvi do Senador Pedro essa referência à minha luta. Nós temos 97% da população
brasileira; não existe especialista. Quando as grandes
televisões dizem: “Trouxemos especialista em segurança pública”, eu quero saber o que ele já fez; ou
“trouxemos um especialista em maioridade ou menoridade penal”, que já escreveu um livro. Eu quero dizer
o seguinte: especialista é quem não está mais ficando
no ponto de ônibus; é quem perdeu o filho brutalmente; especialista é o órfão; especialista é a viúva; especialista é esse pai, que perdeu a família inteira numa
chacina feita por um homem, travestido de criança,
com 17 anos de idade e escopeta na mão. Nós temos
que discutir isso mesmo. Temos que discutir. Tenho
recebido aqui da assessoria, de 15 dias para cá, do
Senador Cristovam e ia receber mais, porque a conversa que eu tive com ele aqui vale por dois anos de
conversa que nós vamos ter que adiantar. Com relação
a esse Pedro aí, que o senhor disse que ficou bem ali,
quem mais sabe falar dele sou eu, porque Pedro Taques é doido. Pedro Taques não é normal. Pedro Taques é desequilibrado mentalmente. Pedro Taques só
fez uma coisa na vida, Senador Pedro: correr perigo.
Ele sabe que eu sei do que estou falando porque eu
o conheço. Pedro Taques só fez correr perigo a vida
inteira em favor do coletivo. A mãe dele, até certo ponto, estava certa. Se hoje o Comendador Arcanjo está
preso, foi por causa de Pedro Taques, o procurador,
que foi prendê-lo no Uruguai. Nós estávamos juntos
nessa empreitada, não é, Senador Pedro? Nós estávamos juntos nesta empreitada: CPI do Narcotráfico.
Desarticulou uma quadrilha, desarticulou um bando.
E olha que esses Vedoins, lá de Mato Grosso, das
ambulâncias, lavavam dinheiro deles. E eu soube que
foi essa pústula, esse canalha que pediu a eles que
citassem o meu nome para poder me dar o troco pelo
que nós fizemos, porque tiramos de circulação essa
pústula da vida do povo do Brasil, esse contraventor,
esse marginal. Pedro Taques. E a mãe dele tinha que
raciocinar assim mesmo, como ele. Dois por cento.
Quando soube que ia ser candidato, eu tinha menos,
tinha 1%. Depois, Pedro Taques cresceu 100% na pesquisa. Eu corri atrás para ver se conseguia, pelo menos, uns 40% ou 70%; só 2%. Subiu de 1% para 2%.

JUNHO DE 2013
Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas Pedro vai ter que renunciar, porque o Mato Grosso tem Pedro Taques e o Mato Grosso do Sul tem Dr.
Odilon – dois homens de que o Brasil não pode abrir
mão. A Bíblia fala de homens dos quais o mundo não
era digno, quando se refere aos seus profetas. Fala
dos profetas e diz: “Homens dos quais o mundo não
era digno.” E, quem sabe, parafraseando a Bíblia, eu
possa me referir ao Dr. Odilon, que vive encarcerado,
em nome da Justiça, lá em Mato Grosso do Sul; e a
Pedro Taques, corajoso. Quando ele chegou aqui, eu
o abracei e falei: “Pedro, o que você vai fazer?” Ele
disse: “Sou novato aqui, estou meio perdido. Mas a
minha bandeira, Magno, é combater a corrupção. O
meu lugar é na Comissão de Justiça.” E eu disse: “Pedro, será que isso dá camisa?” Pedro tinha acabado
de chegar aqui, ungido pelos votos do Mato Grosso.
Para minha surpresa, fui ao Mato Grosso, Estado onde
está o meu segmento, onde professo a minha fé... Aliás, continuo discriminado. Ontem, uma repórter me
entrevistou e disse assim: “Queria entrevistar o senhor.
Como é que vocês, evangélicos, vão se comportar nas
eleições do ano que vem?” Eu falei: “Quando vai entrevistar o Serra, você pergunta ‘Serra, vocês, católicos,
vão se comportar como? Você, fulano, que é espírita,
vai se comportar como?’” Com a gente é sempre assim: esse comportamento discriminador. “Não vou dar
entrevista a você. Sou um Senador, de confissão evangélica, que representa o Brasil. Se você me respeitar,
falo com você; fora isso, não falo.” Alguém já foi entrevistá-lo e perguntou: “Pedro Simon, você, que é católico franciscano, que fez voto de pobreza, como vai
agir em 2014? Você vem ou não vem?” Você não faz
isso, você não pergunta isso para o Cristovam. Por que
comigo? Por que comigo? Cheguei a Mato Grosso,
onde professo a minha fé, e, para minha surpresa, a
Assembleia de Deus inteira – não sou da Assembleia
de Deus – vota em Pedro Taques. Garanto que Pedro
Taques nunca deu um violão, nunca deu uma guitarra,
nunca ajudou a comprar um banco, e acho que já deu
muito esporro em quem foi pedir isso. E é preciso dar
mesmo, é preciso dar! Mas o povo mudou, está aí na
rua. A compreensão é outra. Então, Pedro, esse é o
seu procedimento mesmo, essa é a sua própria história. O homem é a sua história. Um dia, um tio disse a
mim, em Recife: “Meu filho, o homem é aquilo que decide ser. Se você decide ser mau-caráter, é isso o que
vai ser, se você decide ser canalha, você vai ser canalha. Se você decide que vai pagar o preço para ser
do bem, o preço será alto, mas você paga e vai.” Então,
fiquei muito feliz quando V. Exª fez referência ao Pedro
Taques. Já disse um dia na CCJ que ele era doido; ficou todo mundo parado me olhando. É doido por muitas razões. Só viveu no risco. Depois, jogou tudo em-
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bora. A mãe dele falou: “Você está doido? Você está
doido? Joga tudo embora para dizer que vai ser candidato a Senador com 2% nas pesquisas?” Então, ele
é um desses que tem muitos anos pela frente, muito
terreno, muito futuro, para ajudar a construir este País,
que depende e precisa de todos nós. Agradeço muito
a Deus por ter feito este aparte. Não sei se é um aparte ou um discurso todo. V. Exª é que está fazendo aparte; o discurso é nosso.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Um aparte, um aparte.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Estou do
lado de um ícone, de uma referência em educação, um
nordestino, pernambucano, nosso querido Cristovam
Buarque, que tem tanto para ensinar e tanto acrescentou no começo desse novo momento do Brasil, que foi
o governo Lula.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS. Fora do
microfone.) – O Cristovam, hoje, é patrimônio nacional.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª pode
falar no microfone, porque nós estamos...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS. Fora do
microfone.) – Para o Rio Grande do Sul, ele é patrimônio nacional.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É patrimônio nacional. É verdade. Agradeço a V. Exª. Receba o
meu abraço, o do Seu Ameliano e o de Dona Dadá. Se
estivessem vivos, certamente, você já teria almoçado
lá em casa, já teria tomado café. Assim como você foi
ao projeto, à minha instituição, conhecer e passou uns
dias com a gente, certamente teria ido à casa deles.
Aproveito para convidar o Senador Pedro, o Senador
Cristovam a conhecerem a minha instituição e dizer,
Senador Pedro, que o meu grande vício na vida, além
de abraçar, é pegar andarilhos na estrada, na rua, sujos, colocá-los no carro e dar banho neles. É a missão
que eu recebi. Eu estou Senador. Isso tudo vai passar na minha vida. Quero dizer que, no meu centro de
treinamento de MMA, o treinador de boxe dos meus
atletas sou eu; eu sou treinador de boxe deles. Eu tenho uma vida, realmente, de atleta, e essa minha vida
de atleta está aqui também comigo, em Brasília. Eu
treino três horas por dia. Em qualquer circunstância,
eu estou dentro da academia. E V. Exªs vão conhecer
os meus atletas, vão conhecer essas pessoas tiradas
da rua, para ver que o discurso que eu faço aqui é um
discurso de que há jeito mesmo, há saída mesmo. Basta haver disposição e vontade política. Conseguiram
R$2 bilhões para fazer um estádio desses, mas, com
todo respeito à Brasília, do Governador Rollemberg,
se juntarmos a torcida dos quatro times, não ocupa 5%
daquilo lá. Eu quero ver o que vai virar depois. E dizem
para mim: “Essa proposta é até bonita, mas quem vai
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construir esses centros?” Quem vai construir é o Poder
Público. E é muito menos. É metade do que se gastou
para construir um estádio só. Então, nós temos como
fazer; nós temos como fazer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com satisfação, depois de ouvir o Senador Magno Malta…
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES. Fora do microfone.) – Está devolvida a palavra ao Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com
certeza. As suas considerações são muito claras e
muito firmes; são fatos reais, que todos nós, de fato,
conhecemos.
Eu concedo, com satisfação, um aparte ao Senador Rodrigo Rollemberg, que tem acompanhado o
cenário nacional, nos dando, inclusive, aqui no plenário, informações precisas do que está acontecendo.
Foi por V. Exª que eu fiquei sabendo do incidente aqui
no Itamaraty.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Prezado Senador Paulo Paim, eu quero manifestar o
meu respeito e a minha admiração a V. Exª; que está
sempre tão próximo da população, das manifestações
populares. Eu acho que hoje, aqui, nós estamos tendo
a oportunidade de ter uma aula de cidadania. Ouvi o
Senador Pedro Simon, com toda sua experiência, com
seu conhecimento vivo de sujeito da história do Brasil e
de outros momentos graves da história do Brasil. Ouvi
o Senador Cristovam, que há muito vem refletindo e
manifestando suas preocupações com os gastos exacerbados da Copa, sem que tenhamos investimentos
em outras áreas prioritárias. O momento é alvissareiro,
demonstra um acordar da juventude, que mostra que
está politizada, mas, ao mesmo tempo, ele traz preocupação. Eu estou acompanhando aqui o desfecho
dos acontecimentos, e a nossa maior preocupação, a
minha preocupação, que eu já vi revelada aqui, inclusive
por V. Exª também, pelo Senador Pedro Taques, é com
a violência. A esmagadora maioria dos manifestantes
não quer essa violência. A maioria dos manifestantes
está fazendo uma manifestação contundente, uma
crítica contundente. No meu período de existência,
eu nunca vi nada tão contundente, criticando o nosso
papel, da política, dos políticos, dos partidos, das instituições. Mas eu quero aqui falar para esses militantes
que estão nos alertando que nós precisamos mudar
as nossas atitudes, que as instituições precisam ser
mais efetivas, mais eficientes. Para eles, eu digo, aos
53 anos de idade, com alguma experiência que adquiri,
que é muito importante separar esse movimento pacífico, esse movimento político, das provocações, das
violências e das depredações que começam a aparecer no País. mas que não servem ao movimento, não
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servem às mudanças que eles, em sua esmagadora
maioria, querem e exigem que sejam feitas no País e
que precisam ser feitas no País. Se o movimento descambar para a violência, corremos o risco de haver
retrocessos que todos nós não queremos. Então, esse
alerta é importante. Há pouco, eu informava a ação de
manifestantes que invadiram o Itamaraty, picharam paredes do Itamaraty por dentro, procuraram tocar fogo no
Itamaraty, segundo informações que acompanhamos
aqui pelos blogs. Agora há pouco, três pessoas ficaram
queimadas. O site do Correio Braziliense informa que
pessoas ficaram gravemente queimadas, porque vândalos impediram que o Corpo de Bombeiros pudesse
apagar o incêndio. Parece que houve um curto-circuito,
porque foram queimados fios da rede elétrica. Enfim,
as notícias ainda estão... Mas, o que informa o site do
Correio Braziliense é que três pessoas se queimaram
gravemente. Isto não pode acontecer: a violência. Essa
manifestação bonita de jovens e de pessoas de todas
as cidades do Brasil que querem um novo País, uma
nova forma de fazer política, ela não pode se deixar
contaminar pela manifestação de poucos que não representam esse sentimento de mudança, mas que
acabam se infiltrando como provocadores e não contribuem, efetivamente, para a construção de uma nova
ordem. Eu quero cumprimentar V. Exª e parabenizá-lo pela reflexão que vem fazendo e também pela sua
ação. V. Exª tem sido um parlamentar exemplar aqui.
Com sua atuação política, tem demonstrado que é
possível fazer diferente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Rodrigo Rollemberg, eu o cumprimento, mas cumprimento mesmo V. Exª por ter tocado, mais uma vez,
neste assunto do combate à violência, à truculência,
à agressão, àqueles que jogam garrafas com gasolina
e incendeiam prédios e queimam pessoas. Nós, que
estamos aqui, temos clareza de que apoiar um movimento é uma coisa. Agora, não contem conosco, em
hipótese nenhuma, nesses atos de violência.
Eu me lembro, Senadores e Senadoras, quando
houve aquela ocupação que aqui comentamos com o
Senador Simon, de que eu dizia para aquelas milhares de pessoas que estavam em suas casas: “Entrem,
ocupem, plantem flores, porque ninguém vai sequer
pisar a grama”. E isso aconteceu. Lembro-me também
de um fato, o porquê de os movimentos darem certos.
Naquele momento em que saímos de Canoas a Porto
Alegre a pé, com aquelas 20 mil pessoas, eu disse:
“Nenhum vidro de uma loja será quebrado”. E não foi
quebrado, Senador Cristovam. Quem está me ouvindo
neste momento e sabe dessa história da greve geral
de 1983, de que nenhum vidro foi quebrado. Por isso
o movimento deu certo.
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Mas, Senadoras e Senadores, eu não poderia
terminar minha fala sem falar do fim do voto secreto.
Eu estou convencidíssimo, Senador Cristovam, de que
não tem mais lógica e não tem sentido, em um Estado
democrático de direito, nós ainda votarmos secretamente dentro do Congresso Nacional. Estou no Congresso,
entre Câmara e Senado, há mais ou menos 27 anos.
Não me lembro de um único veto que foi derrubado, e
milhares foram votados.
O Senador Rollemberg me lembrava outro dia:
“Não, mas teve esse agora, Paim, dos royalties”. Aí foi
um caso específico, regional. Mas veto que interessasse diretamente à população, não me lembro de um.
Ora, se votamos aqui que para a cassação de
um colega nosso aqui ao lado não vai ter mais voto
secreto, por que, para veto, nós temos que ter medo de
quem estiver no Executivo, que tem que ser secreto?
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Permita-me, Senador Paim. Até porque o voto
secreto, ou o veto, quando você chega lá tem tanto veto
que os assessores já lhe dão uma cédula preenchida.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Que é um
calendário de telefone. Como se chama?
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Sim, já lhe dão preenchido. Veja que incoerência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Três mil
vetos numa única votação! Não tem lógica!
Eu tive um cuidado e fui ver que 37 países do
mundo já acabaram totalmente com o voto secreto.
Fiz um levantamento e vi que, no Brasil, no mínimo,
cinco Estados acabaram com o voto secreto. Inúmeras
Câmaras de Vereadores acabaram com o voto secreto. No Judiciário, não tem voto secreto, cada juiz vota
com as câmeras de televisão. A própria Presidenta ou
o Presidente da República, quando decide vetar uma
matéria, tem que explicar ao País por que vetou, também não é secreto. Por que Deputado e Senador, na
hora de apreciar um veto, ou de escolher uma autoridade, têm vergonha da autoridade que escolheram?
Cada um tem que assumir a responsabilidade
do seu voto. Por isso que eu não voto secreto. Toda
vez que aqui há votação secreta, eu abro o meu voto
e sofro as consequências a favor ou contra.
Por isso, eu entendo que, neste momento em que
a gente leva essa lição, eu diria, de democracia e de
cidadania, da ampla maioria, não tem lógica nós não
apresentarmos aqui, com rapidez, a PEC que apresentei duas vezes, três vezes. Desde que cheguei aqui, na
Assembleia Nacional Constituinte, é a terceira vez que
apresento uma PEC para acabar com o voto secreto
em todas as situações.
Não há argumento.
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Alguém me disse: “Ah, mas, se eu vou escolher
um ministro, depois cai um processo meu lá!” Bom, se
for comprovado que você é culpado, serão as consequências do ato que você fez. Agora pensar que um
Ministro do Supremo, por exemplo, por retaliação simplesmente, vai votar contra quando você é inocente?!
Não tem lógica.
Por isso, Senador Pedro Taques, concedo um
aparte a V. Exª, mas fiz questão de dizer que eu estou
convencidíssimo. Aqui, em frente hoje ao Congresso,
estavam aqui, que a maioria já se deslocou, inúmeras
faixas pedindo o fim do voto secreto em todas as situações do Congresso Nacional.
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Paim,
quero cumprimentá-lo pela fala, comentando as bandeiras deste movimento, o movimento ordeiro. Agora
a baderna merece, sim, o que está determinado na
lei. Invadir o Itamaraty, ofender a integridade física de
pessoas, ofender o patrimônio público, o patrimônio privado, ameaçar, isso é crime e o Código Penal deve ser
aplicado. Isso é fato. A manifestação decente, ordeira,
a manifestação democrática, sem violência deve ser
garantida. Aliás, o Supremo Tribunal Federal garantiu
ontem esse tipo de manifestação. Mas, dentre aqueles
que se manifestam democraticamente, existem aqueles
que só querem perturbar, aqueles que querem ofender,
aqueles que querem violar, aqueles que querem lesionar, aqueles que querem roubar. Estes devem merecer as penas da lei, porque os criminosos não podem
escudar-se, esconder-se, estribar-se na Constituição,
no direito fundamental de se manifestar para cometer
crimes. Isso eles não podem fazer e nós não podemos
tolerar. Nós não podemos tolerar. Esta manifestação é
decente, é histórica. Nós estamos vivendo momentos
históricos, momentos para os quais nós, brasileiros,
precisamos acordar. Agora, quem pratica a bandalheira
comete crimes deve ser responsabilizado. Nós estamos
aqui, às 22h38, e estamos ouvindo o barulho de bombas lá de fora. Policiais estão subindo aqui feridos, com
a integridade física maculada. São servidores públicos
que devem ser respeitados. No instante em que você
ofende um policial, um servidor, você está ofendendo a
própria existência do Estado, porque, naquele momento,
ele é a longa manus do Estado. Ele é o Estado ali presente. Portanto, nós não podemos permitir a baderna;
não podemos permitir também os golpistas; as vivandeiras; nós não podemos permitir. Eu não quero aqui
ser o velho do rastelo, como disse a Presidente, nem
uma Cassandra para dizer o que vai ocorrer amanhã,
mas a Presidência da República deve se manifestar
sobre o que está a ocorrer hoje na República Federativa do Brasil. A Constituição precisa ser respeitada.
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V. Exª falou do voto aberto. O voto do eleitor, do cidadão, este voto deve ser sigiloso, secreto para garantir
a verdade; que as urnas revelem a verdade, revelem
a vontade do cidadão que está exercendo seu direito
constitucional para que ele possa ter liberdade, para
que ele possa ter independência. Este voto deve ser
secreto. Aliás, é uma cláusula pétrea que está no art.
60, §4º e no art. 14 da Lei Fundamental. Agora nós,
que somos representantes do cidadão, que é o titular
constitucional do poder, e nós o representamos, ele
tem o direito constitucional de saber em quem e como
nós estamos a votar. Nós temos o dever de aprovar
essas propostas de emenda, dentre elas a de V. Exª,
que acaba com o voto secreto. E esta manifestação
minha não é uma manifestação de agora.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu sei
disso.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – A manifestação de V. Exª não é uma manifestação de hoje, é a
manifestação de muito tempo. O Senador Cristovam já
tem-se manifestado aqui sobre isso. Agora aqueles que
são contrários também devem se manifestar; devem
mostrar a sua cara, mas eles somem. O voto do Parlamentar deve ser aberto, de todos os tipos, inclusive na
eleição para presidente e presidência das comissões.
Deve ser aberto para que o representado possa saber
qual o caminho que foi trilhado pelo representante. Este
é o primeiro ponto. O segundo ponto: a PEC nº 37. No
mundo todo, ao menos nos países civilizados ou ditos
civilizados, o Ministério Público pode investigar. Nada
contra a polícia. Nós temos que respeitar o delegado
de polícia; nós temos que respeitar os policiais. Eles
merecem respeito porque exercem a sua atribuição
ali no fogo, no perigo; eles estão à frente, na linha de
frente, na primeira trincheira para responder àqueles
que violam a lei e a Constituição. Agora nós não podemos dar a exclusividade na investigação. Não podemos
isso. No mundo todo, o Ministério Público pode investigar, e um dos pontos da manifestação trazida aqui
na porta – eu fui até perto da rampa para ver e ouvir a
manifestação – é contra a PEC nº 37; contrários à PEC
nº 33, que apresentaram na Câmara dos Deputados,
para subordinar a decisão do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. A Constituição de 1937, a
Constituição autoritária de Getúlio Vargas, foi copiada
da Constituição de 1934, da Polônia, que tinha, em
um de seus dispositivos que a decisão do Supremo
pode ser afastada pelo Presidente da República. Só
Estados autoritários não permitem que o Judiciário tenha a última palavra no conflito dentro da sociedade.
Só Estados autoritários! Esse é outro ponto da PEC.
Corrupção, crime hediondo. Hediondo significa nojento, que dá vontade de vomitar, que dá náusea, que dá
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asco. Isso é hediondo. No Brasil, não existe hoje nada
mais nojento do que a corrupção. A Corrupção mata
pessoas na porta dos hospitais por falta de atendimento digno. A corrupção mata pessoas nas estradas por
falta de estradas decentes para que o cidadão possa
exercer o seu direito constitucional de ir e vir, ficar. A
corrupção, Senador Cristovam, rouba o futuro de uma
geração de brasileiros por falta de uma educação pública de qualidade. Esta é a corrupção. Agora, quais
são as causas da corrupção, um dos temas da manifestação aí fora? É a impunidade que grassa entre
nós, a impunidade que vai representar o julgamento
do Mensalão o Supremo nunca terminar, a impunidade
que faz com que Senadores e Deputados possam ser
julgados pelo Supremo Tribunal Federal e os processos nunca terminem. No Brasil, um processo leva em
média 12 anos. Existem países em que um processo
leva seis, oito meses. Existem Deputados na Câmara
condenados há muito tempo e nada ocorre. Por isso
o cidadão está aí fora. Em razão disso, estão jogando
bomba na porta do Congresso Nacional. Esses são
os temas que a sociedade deseja ver aqui debatidos,
esses são os temas em que nós, Senadores e Deputados, temos de pensar. A sociedade está impaciente.
Agora, nós não podemos permitir que a arruaça, a baderna, o desrespeito, o menoscabo, possam ofender
a Constituição. Estamos aqui às 22h44, ouvindo as
vozes que vêm da rua, ouvindo os barulhos que vêm
lá de fora. São tiros. Nós estamos no século XXI. Nós
somos um Estado democrático de direito, um Estado
que respeita a Constituição, um Estado que garante
a manifestação; mas um Estado que não pode permitir a bandalheira, um Estado que não pode permitir a
invasão do Itamaraty, símbolo da diplomacia, símbolo da tolerância. Nós não podemos permitir que esta
Casa seja violada, apesar da existência de violadores
aqui dentro, violadores da Constituição. Não podemos
permitir isso. Quero cumprimentar V. Exª pela sua história de vida. V. Exª é um negro dentre os poucos que
estão na política, a não ser aqueles que aqui estão
para servir café para o Senador, para abrir as portas,
para nos levar para casa. Essa é a prova de que nós
ainda não temos uma democracia consolidada. Essa
é a prova de por que o cidadão, que está aí fora, está
se manifestando: aquele decente, aquele que não quer
baderna, aquele que não quer violação da lei, aquele
que quer um Estado mais justo, uma sociedade que
seja mais livre e uma sociedade mais solidária. É por
isso que nós estamos aqui agora. É por isso que há
um número de Senadores presentes aqui, agora. Nós
não fomos embora, porque esta Casa vem de longe,
como diria o Brizola. Esta Casa precisa ser respeita-
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da. Esta Casa não pode ser fechada – não pode ser
fechada! Parabéns pela sua fala.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus
cumprimentos, Senador Pedro Taques. V. Exª lembra
muito bem, não é só a 37, é a 33 também, que, de fato,
pretende tirar os poderes do Supremo, ferindo diretamente a independência dos Poderes. Quero dizer, se
me permite, assino embaixo de todo o seu pronunciamento, pela riqueza dos subsídios que V. Exª deu, na
sua fala, à população que está nos assistindo neste
momento. Essa sua visão, tenho certeza de que é a
visão que todos os Senadores que estão aqui comungam, pela clareza, pela sabedoria e pelo conhecimento
jurídico que V. Exª tem – eu diria, com todo o respeito
a todos, que ultrapassa o conhecimento pelo menos
deste Senador que está na tribuna. Parabéns a V. Exª.
Senador Cristovam, com satisfação, ouço um
aparte de V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Quero continuar o que disse o Senador Pedro Taques. O
Estado tem que ter a sua defesa e, quando é atacado,
como no momento em que se ataca um policial, que
está ali a serviço do Estado, temos que de fato tomar
a defesa da ordem. Mas, Senador Pedro, acho que temos que fazer uma reflexão: onde é que nós erramos
que jovens saem às ruas atacando propriedades do
Governo, servidores do Governo? Eu digo nós não os
que estão aqui, eu digo nós não só os Senadores, eu
digo nós não só essa geração; eu digo nós os líderes
deste País, durante todos esses anos de nossa História.
Onde é que nós erramos que criamos um antagonismo profundo entre a juventude, entre os cidadãos e o
Estado? Durante o regime militar, até podia se explicar.
Aqueles que estavam representando o Estado chegaram ali pela força, não foram eleitos. Mas nós fomos
eleitos. Sinceramente, Senador Pedro Simon, por um
lado é muito orgulho estar com vocês aqui, nesta Casa,
resistindo todo esse tempo, mas me dá constrangimento
profundo saber que estou aqui protegido pela Polícia.
Eu estou do lado deles em tudo que venho defendendo aqui. Eu sinto que eles têm as razões da sua luta.
Agora, eu estou aqui protegido pela polícia, e isso é
muito constrangedor. Quando a Casa do povo, para ter
um grupinho pequeno de Senadores reunidos, e aqui
reunidos porque simpatizam com a luta deles lá fora,
nós, mesmo assim, precisamos estar protegidos pela
polícia, algo está profundamente errado. Mesmo nos
piores momentos das revoluções pelo mundo, faziam-se manifestações contra o Poder Executivo, nunca
contra o Poder Legislativo nem Judiciário, porque, teoricamente, somos a Casa do povo e eles, zeladores
da lei. Agora, é a gente que está sendo protegida, é
o Congresso que eles estão ameaçando. Onde é que
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erramos? Aqui vou dar uma consequência dos nossos erros, que, talvez, seja o que mais nos preocupa
hoje: é quando a indignação dos jovens que querem
mudar o Brasil se encontrar com a raiva dos jovens
excluídos que querem se apropriar do Brasil, que deveria ser deles. Nós estamos, Senador Pedro, Senador
Taques, Senador Rodrigo, não é num país comum, é
num país que, antes da mobilização política, já estava em guerra civil. Uma guerra civil sem política. Uma
guerra civil sem ideologia. Uma guerra civil que, todos
os anos, cobra 50 mil mortos pela violência. Isso para
não falar dos outros 50 mil no trânsito. É uma guerra
civil a violência que está aí, a violência que não nos
deixa andar na rua, que não permite que se use GPS,
porque quando você vai no carro dirigido pelo GPS, o
GPS não sabe onde estão as verdadeiras guerrilhas
urbanas que temos hoje no Brasil por causa da criminalidade. O GPS brasileiro, o GPS que nós usamos
aqui, que vem lá de fora, ele não avisa onde estão os
bandidos. E muita gente já perdeu a vida porque seguiu o GPS e, de repente, estava num território hostil,
dentro do próprio território brasileiro. Hoje nós temos
territórios hostis dentro do Brasil. E o melhor exemplo
disso são as UPPs, lá do Rio de Janeiro. A primeira,
eu me lembro muito bem, quando eles tomaram aquela
área, eles botaram a Bandeira do Brasil, como se fosse
um território estrangeiro. Nas UPPs, não havia Bandeira do Brasil. Na primeira delas, hastearam a Bandeira do Brasil como se fosse uma grande conquista de
um território estrangeiro, de inimigos, porque de fato
eram inimigos do Estado brasileiro, porque o Estado
brasileiro nunca os conheceu. O Estado brasileiro não
colocou água, não colocou esgoto, não colocou escola, não colocou tudo aquilo que aquele povo precisa.
Aquele povo não tinha por que reconhecer o Estado
brasileiro. E ali o povo não tinha o Estado brasileiro e
era vítima dos bandidos, sofrendo dos dois lados. Um
lado pelo abandono, o outro lado pela violência. Esses
territórios hostis, quando descobrirem que podem se
aliar aos movimentos que estão nas ruas por sonhos e
decidirem caminhar das suas áreas para o centro das
cidades, aí vai ser difícil prever o que vai acontecer,
Taques. Vai ser difícil. Talvez alguns desses já sejam
esses que estão fazendo as badernas, os vandalismos.
Talvez esses já façam parte daqueles que moram nos
territórios hostis, porque os territórios abandonados,
ao longo de décadas e séculos, pelas autoridades,
como nós que somos autoridades. Nós estamos vivendo um momento que talvez seja mais perigoso do
que se imagina, porque não é só uma questão de indignação política, como aconteceu recentemente em
muitos países do mundo. É a indignação política em
um País dentro de uma guerra civil da violência sem
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ideologia, sem política, sem partidos. Se isso casa, não
sabemos o que vai acontecer durante algum tempo,
porque pode se gerar algo mais do que isso, anárquico. E, se isso acontecer, aí vem a violência do Estado para pôr ordem. E com o aplauso, aliás, de muita
gente, porque o anarquismo não é revolucionário, o
anarquismo é caótico. O anarquismo não transforma,
o anarquismo destrói. Então, para evitar a destruição,
todos vão estar a favor do uso da força, e ninguém sabe
onde é que termina o uso da força depois que ela começa. Por isso é lamentável que o Governo brasileiro
não esteja tomando uma posição clara de, ao mesmo
tempo, mostrar força e mostrar diálogo, mostrar que
precisa fazer algo e mostrar que errou. A Presidenta
Dilma tem que assumir os erros, não dela, dela dos
antecessores – um, dois, três, quatro, cinco –, dela de
nós parlamentares, dela de nós, do sistema Judiciário, que não consegue colocar pessoas na cadeia. Ela
tem que reconhecer que nós erramos e aí fazer uma
grande reflexão sobre onde erramos, para podermos
começar a consertar. Se isso fica no nível que está,
a gente vai poder e dever agradecer a eles terem nos
alertados nos nossos erros. Se sair do controle, aí
ninguém sabe o que vai acontecer. É tempo ainda de
evitar que saia do controle, mas não apenas pela repressão e, sim, pelo entendimento das causas desses
movimentos, dos movimentos dos que têm utopia, dos
que querem um sonho e, também, do entendimento
daqueles que foram excluídos de tudo, tudo, tudo, inclusive dos sonhos, e que agora parecem que estão
se encontrando de uma maneira muito perigosa. Eu
espero que o Governo brasileiro comece a perceber
a dimensão da crise, comece a fazer reflexões sobre
onde nós erramos, traga propostas de como a gente vai
caminhar daqui em diante. E o que o Congresso deixe
essa omissão de ficar vazio num momento desses e
venha para cá debater, constrangidos como eu estou,
de que estamos reunidos, protegidos pela polícia. Estamos reunidos porque a polícia está nos cercando,
para evitar a invasão do povo que nos elegeu e que,
hoje, não nos reconhece. Eu lamento que muitos não
estejam percebendo a dramaticidade do momento, os
erros que nós cometemos, o entendimento da crise e
a proposta de alternativas. Era isso, Sr. Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus
cumprimentos, Senador Cristovam.
Eu quero terminar minha fala praticamente como
comecei. Esse movimento, pela força das redes sociais,
que todos nós conhecemos, não começou e não termina aqui. Ele vai continuar, com essa força que vem,
pela forma ágil como esse meio de comunicação se
encontra com milhões de pessoas em horas, por que
não dizer até mesmo em minutos.
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Senador Simon, eu já fiz algumas vigílias aqui,
no Congresso Nacional. Lá, como Deputado, fiz vigília e greve de fome na luta pelo salário mínimo, uma
época mais difícil. Aqui, fizemos duas ou três já vigílias, pensando no fim do fator e no reajuste para os
aposentados, e V. Exª estava aqui conosco.
Mas, hoje, é uma vigília diferente. Hoje, é uma vigília em nome da democracia, em nome da cidadania,
em nome da solidariedade desses Senadores com os
movimentos das ruas que nós, Senador Simon e tantos outros aqui, reclamávamos tanto de que estavam
adormecidos.
Por isso, esta noite é uma noite diferente. É uma
noite que faz com que a gente esteja, eu diria, se encontrando, caminhando com os milhares e milhares
– e a informação que eu tenho, quase 2 milhões de
pessoas – que foram, neste dia, às ruas fazer um protesto, querendo que o País avance.
Por isso, eu encerro esta minha fala, dizendo que
esta noite, para mim, é uma noite, de fato, histórica.
Ela é diferente. Ela não é pontual, não é por causa do
aposentado, não é por causa do mínimo, não é por
causa do fator. Ela vai além disso.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Não
é o aumento de passagem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não é
o aumento de passagem; não são os R$0,20. Ela vai
muito além. Essa juventude que está querendo olhar,
como eu digo, além do horizonte, quer saber como é
que fica o day after, como é que fica o dia depois, como
é que fica o amanhã.
E por isso só pode ter o nosso apoio total, respeitando naturalmente a ampla maioria que caminha nesse
sentido. E sabendo nós todos aqui criticar aqueles que
partiram para a violência, para a truculência, para a
agressão e que, infelizmente, – aí, Senador Simon, V.
Exª disse muito bem – sabemos que esse movimento
vai continuar. Nós sabemos disso. E nós não queremos chorar mortos no futuro, fruto da violência de um
movimento de paz, de solidariedade, um movimento
onde vemos a juventude protestando com um sorriso
nos lábios, porque sabe que está no caminho certo.
Uma juventude firme, uma juventude que sabe por que
foi às ruas e uma juventude que não aceita a violência.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Agradeço, Senador Paim. São 23 horas e nós
estamos aqui de plantão.
Quero fazer coro com o ponto da fala do Senador
Pedro Taques. Eu estava em meu gabinete há alguns
momentos acompanhando e há muitos policiais feridos. Polícia mal paga, porque no meu Estado é assim.
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Meu Estado é o único do Brasil que, nos últimos
14 anos, o efetivo de polícia reduziu. No meu Estado,
em dez anos, um Estado com 78 Municípios, são 22
mil homicídios!
Lá há uma cidade chamada Muqui, com 17 mil
habitantes. Quase uma cidade e meia sepultada em 10
anos: sem um plano de segurança pública; reduzindo o
efetivo de polícia; polícia mal remunerada, e o Estado
mais violento do País, depois de Alagoas.
E o povo foi às ruas: 100 mil pessoas, no Espírito
Santo, pedindo segurança. Segurança! O especialista
não é quem escreveu o livro, é quem não pode mais
ir ao ponto de ônibus. O especialista não é quem escreveu o livro; o especialista é a mãe que não dorme
enquanto a filha ou o filho não chega da universidade,
o marido não chega do trabalho. Ou é o marido que se
inquieta enquanto a esposa não chega, porque é comerciaria, diarista, servidora pública e tem que pegar
um ônibus. É a insegurança desse carro que pode ser
assaltado no sinal, ou pode sofrer uma barricada como
acontece na grande Vitória e no interior do meu Estado.
O senhor imagina um Estado com 78 Municípios,
um Estado pequeno! Só vi dois projetos de segurança
pública, ao longo da minha vida pública, no Espírito
Santo: Polícia Interativa, na época do Vitor Buaiz, que
nasceu na querida cidade de Alegre, na região fria,
aos pés do Caparaó, e depois o Corredor de Segurança, no governo do ex-Senador José Inácio Ferreira, e
mais nada. Mais nada. Violência, violência, violência.
E o povo foi às ruas protestar. O povo foi às ruas pedir segurança.
Estes são os especialistas: os órfãos, as viúvas.
Estes são os especialistas: o motorista de ônibus que
teve o ônibus incendiado, o corpo queimado; o trocador que já foi assaltado 20 vezes, o trocador que foi
humilhado por aquele cidadão de 17 anos, de 14 anos,
de 15 anos, que toma tudo.
Senador Cristovam, o senhor sabia que quando
o ônibus é assaltado, tudo que é roubado é descontado do salário do cobrador? Que absurdo! Para essas
coisas não há seguro? Quando tomei conhecimento
disso me assustei. Lá existe cobrador pai de família – V.
Exª pegue o microfone – que já foi assaltado 20 vezes.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Gasolina também. Os frentistas dos postos de
gasolina se recebem um cheque sem fundo ou se são
assaltados têm de pagar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Então ele recebe duas vezes: recebe do frentista
e recebe do seguro, porque todo mundo tem seguro.
A frota de ônibus tem seguro.
Veja bem: se foi possível voltar e reduzir o preço
da passagem que o povo está pedindo no Brasil intei-
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ro, o Poder Público está recuando, Senador Pedro, se
foi possível retroagir, é porque não havia necessidade
de aumentar.
Esse raciocínio está certo ou não, Senador Pedro? V. Exª passou pela faculdade; eu não passei. Fiz
vestibular três vezes e não passei em nenhum. Eu
estou no direito de falar o que eu quiser, porque eu
não me formei.
Está certa essa conta?
Aqui houve duas medidas provisórias para desonerar o transporte público. Os caras receberam esse
benefício e, em vez de passar, eles aumentaram. Aumentaram.
Eu não sabia disso. Foi esse movimento na rua
que nos acordou para isso. E ontem fazíamos o debate
com o Senador Randolfe, e ele trouxe aqui. Começou
a debater esse tema dessa forma.
Meu Estado é o paraíso dos incentivos fiscais.
Ora, quem pode dar tanto incentivo fiscal para
empresário, aliás só para meia dúzia, podia financiar
muito bem o transporte público no Espírito Santo. E
financiar totalmente, porque os incentivos fiscais dados
no Estado do Espírito Santo... Esse negócio de fundar
porque nós perdemos é um café pequeno perto dos
incentivos que foram dados. E por isso o povo não tem
segurança. E o povo está certo.
O cara diz: “Mas por causa de R$0,20”! Você imagina um comerciário que ganha um salário mínimo por
mês, um diarista, que ganha R$300,00 por mês e tem
que pagar três, quatro passagens por dia.
Pimenta no olho dos outros é refresco. É pouco
para quem tem muito.
Então, esse debate, parece que esse momento,
a despeito do que está acontecendo, e, aí, eu volto à
questão dos policiais, eu vi lá, na televisão, policial em
Salvador ferido na perna, e os colegas tentando tirá-lo,
e ele dizendo: “Não, eu vou, eu estou é trabalhando,
eu vou ficar porque eu estou trabalhando”. E a perna
sangrando, aberta, de um policial lá em Salvador. Então, nós não podemos realmente... Nós estamos num
Estado de direito. Nós temos de repudiar esse vandalismo. Picharam, quebraram os vidros do Itamaraty.
Uma manifestação pacífica no meu Estado: 100 mil
pessoas quebraram os vidros do TJ – eu vi ali no jornal, no Tribunal de Justiça, e olha que o Presidente do
Tribunal de Justiça anunciou logo cedo que a porta do
tribunal estava aberta para receber os organizadores
da manifestação. Mas é o que saiu aqui hoje.
Quem são os organizadores? Quem organizou?
Quem é que vai falar com o Presidente do Tribunal,
o Presidente Pedro Valls Feu Rosa? E eu soube que
jogaram coisas nele lá. Pelo menos é o que está escrito. Mas isso também não desmerece o movimento
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importante, pacífico, e é preciso que, se há liderança
nos movimentos, se apresente, Senador Cristovam. No
Rio, aconteceu uma coisa bonita, um grupo de jovens
foi para frente da Assembleia Legislativa com uma
bandeira do Brasil e disse: “Esses baderneiros não nos
representam”. Uma coisa absolutamente importante.
Então, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, e eu quero aqui cumprimentar o povo do meu
Estado, principalmente o povo da grande Vitória, uma
grande manifestação em Colatina, uma grande manifestação em São Mateus, por todo o Estado, e de
tudo que o povo pede, além do transporte público, a
tônica é segurança, segurança, segurança, segurança,
e segurança, e segurança, porque você tem de fazer
um plano preventivo, mas você tem de fazer um em
que você põe a polícia na rua para fazer de forma ostensiva e é a presença ostensiva que inibe o crime; e
você precisa ter projetos a médio e longo prazo, para
poder inserir a sociedade toda nesse contexto, porque
é muito mais do que botar na televisão uma frota de
carro novo para a polícia, quando, na verdade, você
não tem nenhum projeto.
Eu quero aplaudir a maneira pacífica dessas
100 mil pessoas no meu Estado, sem querer levar em
conta e sem querer dar luz aos baderneiros, àqueles
que se aproveitaram do movimento, pessoas completamente alheias a tudo isso, querendo fazer baderna, e
querendo chamar a atenção para si, sabe Deus qual o
motivo, e agredir, e quebrar patrimônio público e, mais
que isso, patrimônio de pessoas particulares, saquear lojinhas, quebrar porta de lojas; saquear, quebrar,
depredar bancos. E nós aqui reprovamos tudo isso.
Mas fica o nosso abraço, a nossa solidariedade
a esse movimento.
Aqui eu soube que a polícia, o Bope teve que entrar com muita força – o barulho que nós estávamos
ouvindo era a ação do Bope –, senão eles realmente
iam incendiar de vez o Itamaraty.
Amedronta até o pessoal do movimento; os pacíficos têm medo de pedir ao cara para não fazer e o cara
se voltar contra eles, porque é um movimento pacífico,
é uma marcha pacífica, de pessoas pacíficas, unidas
buscando o bem-estar do País. É uma manifestação,
mas aqueles que estão na manifestação têm medo
dos que estão manifestados, Senador Paim, porque
há um grupinho no meio manifestado, tentando tocar
o terror de qualquer maneira.
De toda forma, o que o Senador Pedro fala sobre
a polícia é certo: está cumprindo o papel dela, e muitos
são sacerdotes da segurança pública, porque são mal
pagos, mal remunerados e estão aí cumprindo o seu
papel. É preciso, realmente, que nós façamos alusão
ao trabalho deles.
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Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Magno Malta, nós falamos muito aqui dos poderes
constituídos, falamos do Parlamento, principalmente
do Parlamento, mas nós temos de falar um pouco também sobre a responsabilidade da iniciativa privada, a
chamada responsabilidade social dos investidores, dos
empregadores, de todos os setores. Por isso, eu vou na
linha do comentário que V. Exª fez em relação às medidas provisórias que auxiliaram o setor de transportes.
Por exemplo, a Medida Provisória nº 612, editada
em abril, diz: “As empresas de transporte rodoviário
coletivo, de passageiros, turismo, municipal, intermunicipal, interestadual, internacional, as de transporte
ferroviário, metroviário, ferroviário de passageiros...” – e
por aí vai – essas companhias contribuirão, até 31 de
dezembro, com a alíquota de 2% sobre o faturamento
e não pagarão mais os 20% que pagavam sobre o total
da folha. O impacto sobre as tarifas chegará a 3,58%.
Depois vem a outra medida, a de nº 617, de 31
de maio. A referida norma reduz a zero as alíquotas
de contribuição para o PIS/Pasep e Cofins incidentes
sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços
regulares de transporte coletivo municipal, rodoviário,
metroviário e ferroviário de passageiros.
Aqui daria para diminuir a passagem em 3,65%.
Somados os dois, dá 7%. O que aconteceu? Houve
aumento de passagem.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – A famosa mão de gato.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por isso
que tem de haver uma responsabilização (...)
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Eles receberam, e, ao passar o benefício, aumentaram para ganhar duas vezes.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E eu falava
exatamente em outro momento sobre a cesta básica.
Foi desonerada a cesta básica! Só que ela disparou.
Então, são questões como essa que a população acaba não entendendo.
Por fim, Senador – e para dar oportunidade aos
outros Senadores –, se me permite, pois há quarenta
minutos para falar (...)
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – É um momento bom para o Ministério Público ir
em cima dessas empresas e dizer assim: ”Olha, está
aqui a medida provisória que a desonerou, está certo?” Se o Ministério Público age provocado, eu estou
provocando.
É muito importante que o Ministério Público peça
explicação a essas empresas. Na verdade, eu, se fosse
a Presidente Dilma, já tinha falado à Nação sobre isso.
Com a medida provisória na mão, entrava no horário
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e dizia assim: “Eu mandei e o Congresso Nacional – a
Câmara e o Senado – votou. Nós desoneramos tanto
e eles ganharam tanto com a desoneração. Eles não
estavam autorizados a subir. Além de ganhar e de
não repassar o que ganharam, eles subiram o preço
da passagem.”
E aí ela mesma, falando à Nação, provocaria o
Procurador-Geral, o Ministério Público deste País, a
pedir explicação aos donos das empresas. Eu estou
provocando aqui, presidindo esta sessão do Senado.
Nós estamos com a PEC 37 e o Ministério Público, ofegante, tentando mostrar o seu valor, que é importante
essa instituição. Penso que, neste momento, é hora de
o Ministério Público mostrar essa importância mesmo
e notificar as empresas de transporte, no Brasil, para
que elas expliquem, após a desoneração... Qual é o
número da medida provisória? V. Exª me ajuda?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É tanto
a 217 como a 213.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – É a 217 e a 213, Ministério Público! Notifique
essas empresas para que elas expliquem as razões
pelas quais foi desonerado para chegar ao consumidor
e, além de não chegar a desoneração ao consumidor,
Senador Pedro Simon, eles ainda aumentaram. É a
famosa mão de gato para ganhar duas vezes.
Senador Pedro Taques, eu estou provocando o
Ministério Público para que notifique essas empresas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Magno Malta, só para ficar a informação precisa: é a
Medida Provisória nº 612, de 2013, e a nº 617, de 2013;
uma em maio e a outra em junho.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – V. Exª, que é Procurador Federal, eu queria que
V. Exª falasse sobre isso. Eu estava dizendo que, se eu
fosse a Presidente Dilma, eu já teria falado à Nação e
mostrado as medidas provisórias.
A Câmara votou e o Senado votou, está aqui,
desonerando. Eles já ganharam. Não repassaram a
quem consome e, mais do que isso, aumentaram. É o
seguinte: se eles recuaram é porque não tinha necessidade de ter aumentado. Como o Ministério Público
age provocado, o que nós devemos fazer? Oficiar do
Senado ao Ministério Público, ou a minha fala, Senador Pedro, vale como provocação? Eu estou pedindo
a V. Exª. Pode assumir a tribuna.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Magno Malta, só peço que V. Exª considere como lidos
e entregues à Mesa esses três pronunciamentos: um
que fala sobre essa situação das MPs e o transporte
rodoviário; a outra que fala sobre uma nota oficial divulgada pelo Governador do Rio Grande do Sul, que
esteve reunido com a juventude e os movimentos no
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Estado, apontando o diálogo e o caminho da negociação; e a outra, Senador Simon, se V. Exª permitir, eu
entrego, em que eu falo dos 123 anos da nossa querida
cidade de Caxias do Sul. Faço questão que o senhor
assine junto, porque faço comentários sobre a nossa
bela cidade, onde haverá um grande ato amanhã em
solidariedade a esse movimento.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a mobilidade urbana e os movimentos de redução das tarifas de transporte coletivo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o problema da mobilidade urbana no Brasil tem sido pauta dos
movimentos sociais que invadem as ruas das grandes
metrópoles.
Porém, o movimento não se limita as fronteiras
brasileiras.
Em diversas países do mundo brasileiros tem
apoiado as manifestações que assistimos pela televisão e aqui mesmo em frente ao Congresso Nacional.
Temos que estar sensíveis aos movimentos sociais, como digo: ao rufar dos tambores nas ruas.
O grande desafio que se coloca é a ampliação
da oferta de transportes coletivos, ampliando a mobilidade urbana e a modicidade tarifária.
A presidenta Dilma Rousseff já tomou algumas
medidas para desonerar o transporte público coletivo.
Uma delas é a desoneração da folha de pagamento, visto que é um dos itens que mais oneram o
custo do sistema.
A Medida Provisória 612/2013, editada em abril,
que contempla, entre outros setores:
– as empresas de transporte rodoviário coletivo
de passageiros por fretamento e turismo municipal,
intermunicipal, interestadual e internacional;
– as de transporte ferroviário e metroferroviário
de passageiros;
– e as de construção de obras de infraestrutura.
Estas companhias contribuirão, até 31 de dezembro de 2014, com a alíquota de 2% do faturamento
sobre o valor da receita bruta.
O benefício se dá pela substituição de uma contribuição de 20% referente a contribuição ao INSS sobre
a folha de pagamento das empresas.
O impacto sobre as tarifas poderá chegar a uma
redução de 3,58%.
Outra medida adotada foi a edição da MP
617/2013, de 31 de maio.
A referida norma “reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS incidentes
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sobre a receita decorrente da prestação de serviços
regulares de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário e ferroviário de passageiros.”
Cálculos do Ministério da Fazenda concluíram
por uma desoneração de 3,65% sobre o valor do faturamento das empresas.
Significa dizer que o impacto direto nos preços
das passagens deverá ser de 3,65%.
São atitudes adotadas pelo Governo Federal para
reduzir as passagens e representam uma verdadeira
vitória dos movimentos sociais.
Cabe aos governos exigir das empresas o reequilíbrio econômico-financeiro em favor do usuário.
Hoje está agendada nova manifestação, em diversas capitais, apesar de muitas delas já ter anunciado
a redução da tarifa.
Segundo integrantes do Movimento a manifestação de hoje será para comemorar e lembrar aqueles
que estão sofrendo processo judicial por participarem
das manifestações.
Quero dizer que sou a favor das mobilizações
populares, pois vim do movimento sindical e sei a força que o povo exerce, sou totalmente contra a criminalização dos movimentos sociais, mas não me alio a
violência, essa deve ser coibida de todas as formas.
Defendo o diálogo e os protestos de forma pacífica.
É preciso respeitar a autonomia dos movimentos
sociais e compreender a natural ampliação da pauta
de reivindicações, pois querer sempre mais e melhor
é algo inerente ao ser humano.
Por fim, faço referência ao PL 6851/2010, de nossa autoria, que tramita na Câmara dos Deputados, na
Comissão de Trabalho.
Esse projeto, já aprovado pelo Senado da República, altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de
1985, que instituiu o Vale-Transporte, para dispor sobre
o seu custeio e dá outras providências.
A proposta determina em síntese, que o empregador, pessoa física ou jurídica, custeará integralmente
o vale-transporte.
O vale-transporte constitui direito do trabalhador
brasileiro e tem base legal desde 1985, estabelecendo
a legislação vigente a co-participação do empregado
na alíquota de 6% (seis por cento) do valor recebido
a título de vale-transporte.
Tanto a lei, como o seu regulamento, fixam uma
série de regras confusas para a efetivação desta participação, sendo que em alguns casos, quando o salário
é um pouco maior, o valor do vale-transporte é descontado totalmente do salário do empregado, gerando
tratamento discriminatório.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre nota oficial do governo do Rio
Grande do Sul sobre as reivindicações do movimento
da juventude.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
registra a nota oficial do governo do Estado do Rio
Grande do Sul sobre as reivindicações do Movimento
Passe Livre.
“O Governo do Estado do Rio Grande do Sul
considera importante a pauta de reivindicações apresentada pelos movimentos sociais ora em mobilização,
e se propõe a acolher as referidas propostas, bem
como a aprofundar ações que já estão em andamento
no Executivo relacionadas com a pauta apresentada.
O Governo do Rio Grande do Sul está disponível
para auxiliar a prefeitura da Capital na solução da questão tarifária do transporte coletivo, inclusive disposto a
renunciar a impostos, a partir da demonstração de que
isso incidirá na planilha de custos, para proporcionar
a maior redução possível.
O governador Tarso Genro renova seu compromisso e sua intenção nesse sentido, sobretudo quanto
à busca de soluções para a redução da passagem de
ônibus em Porto Alegre.
Na área da saúde, o governo gaúcho está investindo 12% do orçamento total, o que representa R$
2,2 bilhões. Isso equivale a um aumento de 124% em
relação ao ano de 2010.
Em transferências para os municípios, alcançamos a marca de R$ 375 milhões em 2012. Este índice
será ainda maior em 2013.
Além disso, está sendo implantada uma tecnologia inovadora na gestão do SUS, que vai aumentar
a eficiência e a transparência nesses investimentos
na área da saúde.
Nos próximos seis meses, entregaremos 18 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em diversas
regiões do Estado, o que incrementará esta política
pública fundamental.
Entretanto, estamos dispostos a verificar, junto
com representantes do movimento, se existe alguma
proposição concreta de melhoria nas políticas públicas de saúde.
Uma educação de qualidade é prioridade da gestão. Investimos forte em construção de novas escolas e
obras de reforma. Já foram reformadas e consertadas
1580 escolas estaduais.
Serão iniciadas até o final de 2014 mais 524
reformas pesadas, reconstruções e construções nas
escolas públicas, estas com recursos federais.
O Executivo é a favor da total transparência na
gestão do Estado. Por isso, instituímos, em nosso go-
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verno, o Departamento de Prevenção à Corrupção, o
Portal de Acesso à Informação e, recentemente, uma
ferramenta digital de monitoramento do andamento
das principais obras e ações do Governo, chamada
“De olho nas obras”.
O Rio Grande do Sul foi ainda o primeiro Estado
a aderir à Lei de Acesso à Informação e coloca a arrecadação do Governo, a folha de pagamento e a aplicação dos recursos à total disposição do movimento,
para seu conhecimento e avaliação.
O Governo do Estado é contra a aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional 37.
O governador Tarso Genro já declarou publicamente ser contrário à PEC 37 e está à disposição para
participar de ações políticas concertadas para que tal
emenda não seja aprovada.
O Governo do Estado também é contrário à proposta ora apresentada para o Estatuto do Nascituro.
O governador já declarou reiteradas vezes, de
forma pública, tal posição, e renova sua postura frente
à reivindicação dos movimentos sociais.
Rejeitamos qualquer tentativa de criminalizar a
orientação sexual de quem quer que seja.
O Governo do Rio Grande do Sul combate todo
o tipo de violência baseada em preconceito, seja de
orientação sexual, gênero, etnia ou religião.
Uma das ações mais concretas nesta linha é o
programa Rio Grande Sem Homofobia, em vigência
desde 2011. Somos contrários à chamada “cura gay”.
Por fim, o Governo do Estado reconhece a legitimidade dos movimentos e o direito à opinião livre e plural.
Nesse sentido, a orientação para a Brigada Militar é de que a proteção à vida das pessoas esteja em
primeiro lugar.
Por isso, pedimos para o próprio movimento que,
por meio de suas organizações e coordenações, assuma a responsabilidade de inibir qualquer tipo de violência, seja contra pessoas, instituições ou patrimônios.
Os canais de diálogo do Estado estão abertos a
toda a população, seja via Conselhão, Gabinete Digital, plenárias do Orçamento Participativo, Votação de
Prioridades (Consulta Popular) ou Conselhos Regionais de Desenvolvimento.
Caso o movimento deseje um diálogo direto com
o governador sobre as demandas apresentadas, basta
que sejam indicados os interlocutores, devidamente
reconhecidos pelo movimento.
Que amanhã seja um dia de democracia e de
liberdade, não de violência e depredação, como tem
ocorrido em outras capitais do país.
Sr. Presidente, esta é a nota oficial do governo
do Rio Grande do Sul, assinada pelo governador Tarso Genro.
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Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre os 123 anos de Caxias do Sul (RS).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Caxias do
Sul, minha cidade natal, está completando no dia de
hoje, 20 de junho, 123 anos.
Localizada na serra gaúcha, distante 134 quilômetros de Porto Alegre, Caxias do Sul é um dos mais
prósperos municípios do Brasil.
Com forte imigração italiana foi ao longo dos anos
forjando o desenvolvimento de toda a região.
No inicio era o cultivo da videira e a produção de
vinho... Num primeiro momento, para consumo próprio
e, mais adiante, para comercialização.
Paralelamente cultivava-se o trigo e o milho. Com
o correr do tempo houve uma diversificação e ampliação de produtos industrializados e comercializados.
Hoje, Caxias do Sul é um pólo de desenvolvimento... Comércio e Serviços, agropecuária, metal
mecânico, material de transporte, mobiliário, produtos
alimentícios, bebidas, entre outros.
São 435 mil habitantes. O PIB é de R$ 8,1 bilhões,
o que equivale a 5,68% do PIB Estadual.
Sr. Presidente, tudo iniciou com os imigrantes italianos. Eles vieram do outro lado do oceano, com sua
cultura, tradições e características.E, assim, aconteceu
a miscigenação. Os cantos, as danças, os hábitos, o
vinho, a polenta, o galeto, a macarronada, o tortéi, se
misturaram ao churrasco, ao espinhaço de ovelha na
panela, ao arroz de carreteiro, ao sarrabulho, compostas de doces, a canha.
Tudo foi se juntando, criando raízes, fazendo
comunidades, foram moldando novas falas e gestos.
E, todos hoje são um mesmo povo, brasileiros e
brasileiras, trabalhadores e empresários construindo
o nosso país.
Parabéns a todos os meus queridos conterrâneos
pelos 123 anos de Caxias do Sul.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Magno Malta, Suplente
de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Eu recebo e será registrado nos Anais da Casa,
conforme pedido de V. Exª.
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Concedo a palavra ao Senado Pedro Taques.
Em seguida o Senador Pedro Simon quer fazer um
aparte a V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Senador Pedro Simon, por favor.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – As
notícias que vieram agora são de que teria gente pensando em atirar pedra na Catedral. Eu acho que está
passando do limite. Primeiro foi o Itamaraty, agora a
catedral. Amanhã, na primeira hora, a Presidente convocou uma reunião para ela e o seu gabinete tomarem
pé da situação e tomarem decisões. Eu acho que se
podemos dizer alguma coisa neste momento é falar à
Presidente que faça algo de positivo e de concreto e
que convoque, inclusive, para essas decisões, de positivo e de concreto, toda a sociedade, inclusive nós,
oposição, o Governo, os jovens. Agora, um apelo nós
temos que fazer. Nós sabemos que não são os jovens
que iniciaram esse movimento que quebraram o vidro
do Itamaraty. Nós sabemos que não são os jovens
que iniciaram esse movimento que estão indo lá para
a catedral. Essas pessoas devem entender que estão
sendo observadas. Mais dia menos dia, amanhã ou
depois, não só a filmagem das televisões, mas até as
filmagens que faz cada cidadão com o seu telefone vão
aparecer, como apareceu no caso da Prefeitura do Rio
de Janeiro. Apareceu um cidadão que era até fugido
da polícia quebrando os vidros da porta da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele está preso, está na cadeia
porque foi identificado. Isso vai acontecer. Esses que
estão instigando, fazendo com que um movimento dessa natureza ganhe essas proporções, também devem
ser responsabilizados. Terminou de morrer um jovem
atropelado lá na cidade de Ribeirão Preto. Quer dizer,
um morto já apareceu. Por isso eu acho que é muito
importante a gente fazer com responsabilidade o nosso
trabalho. Amanhã, a Presidente Dilma, às 9 horas, se
reunirá com o seu gabinete. Que Deus a ilumine para
que ela tenha sensibilidade de colocar o Brasil à frente
de todos nós, que Deus a ilumine para encontrar uma
saída que todos nós queremos para aproveitar esse
aspecto tão negativo e começar uma caminhada nova.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Senador Pedro Simon, Senador Paulo Paim, Senador
Magno Malta, Senador Cristovam Buarque, Senador
Rodrigo Rollemberg, este é um momento em que
aqueles que querem se manifestar, aqueles que se
manifestaram democraticamente, esses devem ser
ressaltados e valorizados. Agora, aqueles que atiram
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pedras, aqueles que ateiam fogo, aqueles que invadem
patrimônio público ou privado, aqueles que ofendem a
integridade física, aqueles que maculam, aqueles que
ateiam fogo em tendas e não permitem que os bombeiros possam fazer o atendimento, como aqui em Brasília,
esses devem ser responsabilizados, esses devem ser
responsabilizados conforme determina a lei.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB - RS) – É clara
a nossa posição sobre isso. É importante.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
como determina a lei.
Senador Pedro, nós todos sabemos que o Estado, essa sociedade política que nós conhecemos, é
organizado. O Estado nasce para que aquele mais forte fisicamente não possa impor a sua força, para que
aquele mais forte economicamente não possa impor
o seu poderia. Para isso nasce o Estado.
O Estado tem objetivos. Alguns determinam como
a construção do bem comum, Senador Cristovam. E
esse bem comum está traçado na nossa Constituição,
no art. 3º. E ali está estabelecido: fazer com que a nossa
sociedade seja mais justa, mais livre e mais solidária.
Não existe sociedade justa com baderna. Não
existe sociedade livre no instante em que aqueles que
querem se manifestar democraticamente são impedidos de fazê-lo.
Este é um momento de reflexão. É o momento
de nós nos questionarmos em que Estado vivemos,
qual é o Estado que queremos, qual é o Estado que a
Constituição determinou em 1988, quais são os limites desse Estado.
Os limites estão gravados na Constituição. E esses
limites, Senador Pedro, revelam que o cidadão pode
se manifestar – está lá no art. 5º –, pode se manifestar
democraticamente, pode sair às ruas, pode fazer gritos de ordem, pode pintar a cara, pintar o rosto, expor
bandeiras. O Estado permite, através da Constituição,
que ele faça isso. Mas a Constituição não permite que
ele possa ofender a própria Constituição. O Estado,
que é limitado pela Constituição, não permite que o
cidadão ateie fogo.
Uma jovem morreu no Estado de São Paulo. Três
outros estão, aqui em Brasília, em situação grave no
hospital, segundo o Senador Rodrigo Rollemberg. Em
Cuiabá, Senador Pedro Simon, 40 mil pessoas foram
às ruas. Saíram da Praça Alencastro, desceram a Getúlio Vargas, entraram na Prainha, depois subiram a
Avenida do CPA. Foram até a Assembleia Legislativa
do Estado. Ali, jogaram pedras. Isso não está correto.
Isso não está correto. Nós precisamos de limites. E os
limites estão gravados na Constituição.
Agora, a Presidente da República precisa se manifestar. O Ministro da Justiça precisa se manifestar.
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Aliás, os dois Ministérios que são diferentes aqui na
Esplanada, são diferentes porque são os primeiros;
foram os primeiros: o Palácio do Itamaraty e o Palácio
da Justiça. Existe uma razão para isso. São Ministérios históricos, por isso eles são diferentes. Por isso
eles não são iguais aos demais Ministérios. Eles não
podem quedar-se silentes.
Amanhã está muito longe. Amanhã está muito
longe. A Presidente deve se manifestar. Nós todos
torcemos para que Sua Excelência a Presidente da
República possa se manifestar e a sociedade brasileira possa ouvi-la, ouvi-la com tranquilidade, ouvi-la
com respeito, dar a ela a oportunidade de falar, dar a
ela a oportunidade de ser ouvida.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Que ela,
no meio dessa crise, aceite essa crise, para, olhando
para frente, tomar as decisões dela, pensando nela e
no Brasil, e não saia, não tente sair dessa crise reunindo os comandos partidários e, por meio de distribuição de cargos e favores, queira achar que ela sai
dessa crise. Ela pode sair engrandecida dessa crise.
Ela pode sair com um respeito grande dessa crise se
tiver coragem de tomar atitudes. Ela pode sair triste e,
eu diria, apagada se fizer uma reunião como foi a de
ontem, em São Paulo. A grande decisão: o Presidente do PT mandou os homens do PT irem de camisa
vermelha fazer o enfrentamento. A notícia que se tem
é de que muitas pessoas de camisa vermelha tiveram
as camisas vermelhas e atearam fogo nelas. A responsabilidade da Presidente é dela. Talvez nunca, desde
que começou a vida pública, ela teve um momento tão
importante, tão sério e tão significativo na vida como
ela vai ter amanhã às 9 horas, porque amanhã às 9
horas ela pode começar a trajetória onde nós todos
vamos estar ao lado dela e torcer juntos, ou ela pode
se unir a uma minoria, para conseguir o “é dando que
se recebe”. Eu não sei como vai terminar.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Senador...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Só para dar uma informação, Senador Pedro e
Senador Taques. Eu acabo de receber uma informação
aqui de que a Catedral foi completamente apedrejada.
Completamente. A Catedral de Brasília, completamente apedrejada.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senadores, nós temos que saudar os homens de bem,
as mulheres de bem, aqueles que se manifestam conforme diz a Constituição. Nós temos que reverenciar
aqueles que cumprem a Constituição e obedecem as
suas limitações. Agora, nós temos que repudiar aqueles
que violam a lei que fundamenta o Estado. Nós temos,
Senador Magno Malta, Presidente desta sessão, que
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cobrar responsabilidades daqueles que badernam movimentos históricos como este. Estes são os radicais.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – E não têm que fazer mesmo...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Esses são criminosos e precisam ser responsabilizados.
Esses precisam receber as penas da lei.
Concedo o aparte a S. Exª, Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Pedro Taques, dois pontos: primeiro, tem de
se responsabilizar os que fazem tudo isso, sem dúvida
alguma. Mas precisamos pensar o que é que os levou
a fazer isso para evitar que daqui a mais alguns meses
tenhamos que reprimir mais outros, mais outros, mais
outros. Nada de tolerar! Cometeram crimes... Mas vamos pensar por que um grupo de pessoas foi levado a
cometer o crime de destruir prédios públicos. Quando é
um, dois ou três... Um é patológico, é um doente, dois
ou três já são criminosos, mas quinhentos... Há alguma
coisa esquisita. Quando quinhentas pessoas se unem
para fazer destruição de prédios públicos, alguma coisa
esquisita está acontecendo na sociedade inteira. Tem
que prendê-los, os quinhentos, mas a sociedade tem
de fazer uma reflexão: onde é que nós erramos. E aí
eu quero ir ao que disse o Senador Pedro Simon da
Presidenta. Primeiro, é preciso dizer que, felizmente,
ela vai se reunir. Mas eu, sinceramente, me pergunto:
por que amanhã às nove horas? Nove horas são um
dia comum de trabalho. Aliás, aqui, porque os trabalhadores comuns começam às oito horas; alguns, às sete
da manhã. Ela marcou para as nove horas, devia ter
sido hoje. Nove horas! Mostra como se tudo estivesse
normal, mais uma reunião de seu gabinete. Mas tudo
bem. O que me preocupa, Senador Pedro Simon, é o
que ela vai dizer amanhã. Se ela não assumir, de saída, em suas primeiras palavras: “Eu errei. Estou aqui
para reconhecer diante da opinião pública brasileira
que cometi erros.” Se ela não disser isso, já começou
pequena. O senhor disse que ela vai sair grande. E aí
começar a listar os erros. Ela tem que dizer: “Eu errei,
eu me isolei. Eu fui arrogante, eu não vi.” Tem que dizer isso, senão ela não está dando a grandeza para
seu discurso. Ela tem que chegar...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – A decisão estúpida de mandar o pessoal do PT botar camisa
vermelha, ir para a rua em São Paulo e enfrentar foi feita
pelo Presidente do PT. Mas foi feita pelo presidente do
PT depois de se reunir com a Presidente Dilma e com
o Presidente Lula. Esse aspecto é importante. Depois
de uma reunião de não sei quanto tempo, fechados
num hotel, ele saiu e deu essa determinação. Ele não
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falou com a Presidente? A Presidente concordou? Daí
você tem razão: ela deve desculpas à Nação.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Desculpas, reconhecendo o erro. E eu vou repetir
os erros. “Eu me isolei” – tem que dizer isso. “Eu não
aceitei as críticas que seriam construtivas para o meu
governo; ignorei as críticas” – como muitas feitas aqui
dentro, que simplesmente esnobou. Como a própria
falta de apoio à sua candidatura, por exemplo, que teria
dado um clima completamente diferente a esta Casa.
Ela tem que reconhecer que errou ao fazer arranjos
políticos que colocaram nos cargos da República pessoas despreparadas, que ali foram só porque faziam
parte de tal ou tal partido. Ou pior ainda: eram indicadas
por tal ou tal político, para poder, muitas vezes, ganhar
voto aqui. Ela não podia ter feito isso, ela tem que reconhecer. E, se ela reconhecer isso, ela tem que fazer
algo mais. Ela tem que dizer: “Vou fazer uma reforma
ministerial. Vou fazer uma reforma ministerial, para
termos no meu governo pessoas baseadas no compromisso e na competência, e não no partido. Pessoas
ideológicas, preparadas, e não pessoas indicadas”. Se
ela não fizer isso, o discurso vai ser pequeno. Eu creio
que ainda é tempo de ela fazer isso, como outros chefes de Estado, em outros países, em momentos parecidos, fizeram. E saíram, como disse o Pedro Simon,
engrandecidos. Se não fizer isso, vai sair ainda menor.
Se vier com o discurso de que isso é pura baderna;
se vier com o discurso de que isso é manipulação da
oposição, como disseram naquele caso da Bolsa Família; se vier a dizer isso, meu Deus, como é que vai
ser o dia seguinte, nós todos perdendo ainda mais a
confiança no seu governo? Eu espero que ela tenha
lucidez e uma coisa a mais. Sabe o que é, Senador?
Modéstia. Porque só lucidez não basta quando vem
acompanhada da arrogância. Pior é a arrogância sem
lucidez, que é a característica dos loucos. Dos loucos
bons, e não os loucos, como disse o Senador Magno,
pela coragem que o senhor teve de enfrentar tantos
bandidos. A lucidez com arrogância não é boa. Eu espero que ela tenha lucidez e tenha modéstia também.
O Brasil inteiro espera isso.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
Parece que alguns ainda estão no baile da ilha
fiscal, ali dançando ao som daquela música, com aquela esquadra que nós conhecemos, aquela armada que
ali chegou ,e nada veem, nada ouvem, não sabem de
nada. Parece que nada sabem. Parece que nada sabem.
Penso, Senador Cristovam, Senador Paulo Paim,
Senador Pedro Simon, que nós temos que fazer uma
indagação. Penso que o principal ponto que une esses manifestantes que aí fora estão, apesar das várias
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demandas, das várias queixas, o principal ponto seja
o fenômeno da corrupção. Esse ponto é o que une
essas pessoas. E nós, Senador Rodrigo – já lhe concedo um aparte –, há muito estamos aqui debatendo
a questão da corrupção, e muitos sempre dizendo: “As
últimas vestais” – eu me recordo disso – “udenistas,
lacerdistas, moralistas”. O senhor se recorda, Senador Pedro? E hoje a porta está arrombada, e agora
querem colocar a tranca ou tramela, como se diz no
Estado de Mato Grosso.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Pedro Taques, eu cumprimento V. Exª pelo
pronunciamento, cumprimento os Senadores que estão,
até este momento, promovendo este debate. O Senado precisa fazer mais isto: aprofundar-se nos temas
de relevância nacional. Mas eu não posso deixar de
comentar as últimas notícias de que, neste momento,
vândalos – e aí são vândalos mesmo – estariam atirando pedras sobre a Catedral. Quero registrar: eu tenho
acompanhado esses debates pelo Facebook e tenho
muito clara a manifestação da juventude que trouxe
essa energia positiva para as ruas, essa energia de
mudança, repelindo a violência. Até alguns jovens dizem que, se se mantiverem essas manifestações de
violência, de depredação do patrimônio público, eles
não participarão mais das manifestações.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Os
inocentes pagarão pelos pecadores.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
E nós temos que, com a nossa responsabilidade aqui,
saber separar a energia extremamente positiva que
está nas ruas, que veio às ruas de todo o Brasil, articuladas pelas redes sociais, de forma espontânea, com
agenda política de combate à corrupção, de rejeição à
PEC 37, a favor do voto aberto, a favor de transformar
a corrupção como crime hediondo, a favor de educação de qualidade, de mobilidade urbana, de segurança
pública de qualidade, enfim, de infraestrutura urbana.
Essa é a energia positiva, essa é a agenda positiva,
essa é a agenda da juventude. E essa é a agenda que
dialoga com a nova política, com a política de transformação do País, com a política que cobra de nós todos – políticos, representantes do Poder Legislativo,
do Executivo e do Judiciário – uma nova postura, mais
moderna, de radicalização da democracia, de construção de um novo País. Essa é a nova política. A outra, a
depredação. Eu não consigo imaginar que jovens que
trazem essa nova agenda, essa energia positiva para
as ruas de todo o Brasil, seriam capazes, como disse
o Senador Pedro Simon aqui, de invadir o Itamaraty,
um dos símbolos da nossa Capital, ou de apedrejar
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a Catedral de Brasília. Não! Essas pessoas, que eu
separo completamente dos manifestantes que estão
trazendo uma agenda política, esses dialogam com a
velha política; com a velha política incapaz de dialogar,
incapaz de trazer uma agenda positiva, uma agenda
de aprofundamento da democracia. Porque essas manifestações não servem em nada, em absolutamente
nada ao aprofundamento da democracia. Pelo contrário,
podem até contribuir para regredir em conquistas que
a sociedade brasileira teve, e que essa juventude que
está indo às ruas está dizendo que, sem abrir mão do
que nós conquistamos, elas são insuficientes; querem
muito mais, querem o aprofundamento da democracia.
Essa é uma avaliação que eu faço. É importante registrar que, há 30 anos, éramos jovens, e os jovens de 30
anos atrás estavam lutando contra a ditadura e para a
construção da democracia que produziu a Constituição de 1988, que conquistou as eleições diretas, que
elegemos um Presidente e que o País avançou, seja
pela estabilidade conquistada, seja pelos programas
sociais que reduziram a pobreza. Mas hoje essa juventude que quer uma nova política está dizendo que
isso foi insuficiente, não abre mão disso, não abre mão
da democracia como valor importante, fundamental,
mas quer aprofundá-la, quer acabar com a corrupção
porque sabe que a corrupção desvia os recursos da
melhoria da saúde, da melhoria da mobilidade urbana,
da melhoria da segurança, da melhoria da educação.
A corrupção drena os recursos para isso, ela radicaliza
a democracia quando ela pede transparência, quando
ela pede voto aberto, quando ela não quer reduzir os
poderes de investigação que combatem a corrupção.
Agora, nós aqui temos de ter a coragem de dizer que
nós temos de diferenciar, é responsabilidade nossa
diferenciar esse movimento, essa energia maravilhosa, essa energia positiva que cobra de nós um novo
posicionamento, uma nova agenda, daquele da depredação. A depredação é a velha política, é reacionária,
é até fascista. Aqueles que invadem com o objetivo de
queimar, de depredar, de atirar pedras sobre a Catedral de Brasília, patrimônio da cidade... E tenho convicção absoluta: a população do Distrito Federal está
totalmente do lado dessas manifestações. Quem não
está nas ruas com os manifestantes está solidário aos
manifestantes e está solidário à agenda que essa juventude transformadora está trazendo para as ruas,
essa agenda da moralidade da coisa pública, a agenda
da transparência, a agenda da melhoria da qualidade
dos serviços públicos. É essa energia que temos de
colher, a energia benfazeja da transformação dessa
juventude. Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Rodrigo. A primeira vez em que

Sexta-feira 21

469

38823

entrei na Catedral de Brasília parece que você entra
no escuro, no umbral, no purgatório. Aí você sai dessa
primeira parte da Catedral e entra em algo muito claro,
com anjos barrocos pendurados. É o paraíso. Temos
de diferenciar aqueles que estão no paraíso daqueles
que estão no purgatório. A Catedral representa isso.
Nós temos de separar aqueles que badernam das manifestações que são lícitas, são constitucionais.
Os baderneiros, a eles a lei e a responsabilidade.
Cada um assuma a sua responsabilidade.
O Senador Rodrigo fez referência à corrupção.
Senador Pedro Simon, Senador Paulo Paim, uma indagação sempre nos vem à mente: por que a sociedade
brasileira é corrupta? Será que o brasileiro já nasceu
corrupto? Será que existe no espermatozoide, no instante que fecunda o óvulo, no fenômeno da nidação,
criando o zigoto, será que já existe uma carga genética
da corrupção? Penso que não. A sociedade brasileira
não é geneticamente corrupta.
Será que somos historicamente corruptos? Será
que somos corruptos porque os portugueses, para cá,
a partir de 1534, mandaram criminosos? Os criminosos daqui foram, a partir de 1534, bem mais simples
do que os criminosos que a Inglaterra mandou para a
Austrália. A Austrália nasce como uma penitenciária
da Inglaterra.
Nós não somos geneticamente corruptos. Nós
não somos historicamente corruptos. A sociedade é
culturalmente corrupta. Aquele que aceita pagar um
policial, aquele que aceita dirigir depois que bebe,
aquele que leva uma caneta da chamada repartição
pública, porque muitos entendem, Senador Paulo Paim,
que a coisa pública é coisa de ninguém, enquanto que
a coisa pública...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Senador Pedro, mas, num País em que a autoridade bebe e se recusa a fazer bafômetro, esses
meninos vão esperar o que de quem?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Isso
não é exemplo, Senador Magno Malta. É culturalmente
corrupto, porque aceita que a coisa pública possa ser
coisa de ninguém, quando a coisa pública é de todos
nós, daí república.
Acontecimentos como os de hoje nos fazem lembrar a chamada Noite das Garrafadas, Senador Cristovam, Noite dos Cristais.
Daqui a anos, daremos a esta noite um nome.
Qual será o nome que se dará a esta noite? Qual
será, Senador Cristovam? Nós já tivemos a Noite das
Garrafadas, dos Cristais, nós já tivemos várias noites
escuras, mais do que a natureza determina. Qual será
o nome desta noite?
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A
sua pergunta é muito boa, e dá para a gente especular. Vai depender do que acontecer nos próximos dias,
nos próximos meses, nos próximos anos, em função
disso. Pode ficar como o dia da quebra da Catedral,
da invasão do Itamaraty, mas pode ficar como a noite
da virada, da virada para uma maneira nova de fazer política. Isso vai depender se formos capazes – e
aqui estamos a tomar a iniciativa – de arrancar uma
reforma política radical na sua transparência, radical
no seu compromisso, na falta de recursos públicos se
necessários para campanha, corrupção zero. Se conseguirmos fazer uma reforma política neste sentido, em
função das pedras, das bombas, das marchas, então,
pode ficar como a noite da virada. É bom sempre ter
um lado otimista, porque senão pode ficar assim, vergonhosamente como a noite em que se jogou pedra
na Catedral.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – M) – E o
que é interessante, Senador Cristovam, é que há poucos dias estávamos no paraíso, vivíamos num País que
caminhava para um futuro brilhante, que caminhará –
tenho certeza disso –, a sociedade brasileira superará
isso, este momento, mas nós precisamos nos recordar
deste momento.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Senador Pedro, me concede?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Sabe o que mais me assusta? É que o movimento começou por causa do aumento das passagens
em São Paulo, foi assim que começou. Todo mundo
que paga passagem, que não aceitou – começou nas
grandes capitais – começou a se juntar nas ruas e fazer
um movimento pacífico. O que me assusta é o fato de
a Presidente não ter se pronunciado ainda, até porque
ela tinha instrumento, por que esperou tanto, qual era
o instrumento? Aqui há duas medidas provisórias que
desoneraram o setor de transporte. Ela tinha instrumento para falar à Nação e dizer: “Olha, eles receberam o
benefício, não repassaram ao consumidor e fizeram a
mão de gato, aumentaram, mas nós cumprimos o nosso
papel.” Essa coisa foi tomando corpo. A quem interessa
isso? Quando você chega ao absurdo depois de uma
militância ser convocada, quando o próprio movimento
dizia: “Partido fora, partido fora, baixa bandeira, bandeira não, partido não, partido não”, tentando mostrar
que era uma coisa da sociedade e outras coisas foram
se agregando, outras demandas foram se agregando,
para o próprio bem-estar da sociedade, o que me assusta é que, já no primeiro momento, a Presidenta poderia ter falado à Nação e chamado a atenção deles.
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Eu gostaria que, dentro desse raciocínio – V. Exª, que
é um homem, um procurador federal, um homem que
conhece o Ministério Público, que precisa agir provocado – veja se a minha pergunta cabe: É preciso que
esta Casa provoque por escrito essa provocação feita
aqui ao Ministério Público? Porque nós precisamos
dividir responsabilidades. O setor privado, o transporte, os empresários... Pedir a eles explicação agora?
Por que esse benefício recebido? E, aliás, diga-se de
passagem, nós estamos aqui, mas a Medida Provisória foi votada pela Câmara e foi votada por nós, essa
desoneração passou por nós, nós participamos dela,
para não ter aumento de passagem de ônibus. É plausível, cabe que o Ministério Público agora notifique essas empresas, para que elas respondam à sociedade
porque fizeram mão de gato e não repassaram aquilo
que receberam de desoneração?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Isso
é absolutamente possível, Senador Cristovam.
Tenho certeza de que se o Ministério Público entender por bem o fará.
Agora, nós precisamos de muito mais do que isso.
Nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos, a partir de hoje, não a partir de amanhã, às 9h
da manhã, a partir de hoje entender que algo mudou.
E nós precisamos descobrir o que mudou. Nós precisamos descobrir o que aconteceu, porque até dez dias
passados nós estávamos no paraíso. Estávamos no
paraíso. A Copa do Mundo se inicia daqui a 360 dias.
Trezentos e sessenta dias! A Copa do mundo se inicia!
Quantos estrangeiros para cá virão? Quantos
brasileiros assistirão à Copa ao vivo, tendo em conta
o preço dos ingressos? Quantos brasileiros assistirão?
Nós temos que nos indagar. Qual será o legado da
Copa? O que a Copa deixará? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos fazer uma reflexão sobre isso.
Será que uma entidade como a FIFA pode estabelecer regras em uma sociedade, em um Estado
como o nosso? Regras que alteram o que nós já temos
aqui determinado, como a possibilidade de venda de
bebida alcoólica nos estádios, por exemplo?
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – O Blatter no Brasil tem mais força do que os
três Poderes.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
Espero que as responsabilidades sejam apuradas.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que a manifestação livre, a manifestação com obediência às regras
constitucionais deve ser valorizada, deve ser respeitada.
Agora, a baderna deve ser responsabilizada.
Nós não podemos concordar com a baderna, nós
não podemos concordar com a violação da lei. Essas
pessoas devem ser responsabilizadas.
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O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Permita-me Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pois
não, Senador Pedro.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Nós
tínhamos conversado de levarmos esta sessão até o
ponto em que achássemos importante. As informações
é que se encerraram as manifestações aqui em Brasília.
Acalmou! Fica a informação dramática de que quebraram um vidro da Catedral e eu formulo, em nome de
nós todos, um protesto veemente à tradição, à história,
à biografia de Brasília neste momento. Nosso apelo à
Presidente, vamos terminar exatamente à meia-noite
e um minuto e V. Exª ainda tem que ficar aí mais dez
minutos. E a nossa mensagem para a Presidente, pelo
amor de Deus, que a Presidente se ilumine, que ela
volte a ser o que era no início, o que ela foi muitas vezes, inclusive, quando Chefe da Casa Civil do Presidente Lula, que ela assuma a Presidência de vez, que
ela tenha a coragem, que ela ouça o Vice-Presidente,
que ouça o PMDB, ouça o PT, ouça o PDT, ouça todo
mundo, ouça o Lula, mas que ela, de acordo com a sua
consciência, tenha confiança no Brasil. Amanhã é o dia
D da Presidente, ela baixou dez, vinte pontos, antes
de começar essa bagunça toda. Amanhã é o dia que
ela pode retomar e avançar ou pode ser uma queda
praticamente definitiva. Eu rezo a Deus e as minhas
orações hoje a noite são para a Presidente Dilma, para
que Deus a ilumine, para que Deus lhe dê confiança,
garra e determinação. Ela enfrentou tudo, enfrentou
torturadores, enfrentou ameaça de morte, ela viveu o
que tinha de pior e saiu vencedora. Ela entrou em uma
política, por um caminho no qual não iria muito longe,
lá em uma Secretária da Prefeitura de Porto Alegre
do PDT e terminou Presidente da República. E se ela
está lá, ela tem determinação, que ela faça jus ao que
o destino lhe reservou. E tenha certeza Presidente Dilma que o Brasil inteiro torce por Vossa Excelência. O
Brasil, neste momento de algazarra que está ai, torce
que ela assuma o caminho e não há duas saídas: ou
ela assume o comando e passa a governar não com
o dando que se recebe, mas governando para o povo,
ou ela fica com o dando que se recebe e termina recebendo uma vaia que nem a de domingo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador.
Senador Cristovam.
Permita-me só, Senador Cristovam, antes, o símbolo, o signo deste movimento: o Itamaraty, que é instrumento de diplomacia, para evitar algo bélico, algo
beligerante, evitar a guerra, a diplomacia. Instrumento de paz; e a Catedral, também instrumento de paz,
instrumento de oração, instrumento de união. Dois
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símbolos, dois signos. Esses símbolos, esses signos
devem ser o norte, a bússola, a partir de amanhã, para
a Presidenta da República.
Nós todos desejamos à Presidenta da República, tenho certeza, paz e bem, mas responsabilidade
também.
Concedo um aparte a S. Exª o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu
diria, Senador, que o uso desses dois símbolos passa
por este outro símbolo aqui, que é esta Casa. E aí nós
precisamos cumprir o nosso papel; não depende dela.
Aí, somos nós. Nós somos os responsáveis, dando certo
ou não dando certo. E creio que hoje, agora, quando
está dando quase meia-noite, eu creio que nós cumprimos – pelo menos nós que aqui estamos, Senador
Magno Malta, que preside a sessão –, nós cumprimos
nosso papel, nós cumprimos nossa obrigação e o nosso
compromisso de ficarmos aqui até quando não houvesse mais ninguém lá fora se manifestando. Então,
eu fico muito feliz que estejamos aqui, que tenhamos
cumprido o nosso compromisso, que tenhamos dado
nossa contribuição na reflexão sobre este momento.
E, ao mesmo tempo, que esses dois símbolos de que
V. Exª falou que a Presidenta use, mas use contando
com um Congresso que realmente funcione satisfatoriamente. E nós demos nossa contribuição para isso.
Parabéns a cada um dos que aqui estão.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senador Cristovam, muito obrigado pela sua fala.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Pedro Taques, Senador Pedro Simon, Senador Paulo Paim, Senador Cristovam Buarque, Senador
Magno Malta, eu diria que o símbolo que ficará para
a história desta noite do dia 20 de junho será o símbolo dos cartazes irreverentes, cartazes feitos à mão,
de forma improvisada, utilizando toda a criatividade
da juventude de todo o Brasil, a juventude que traz às
ruas essa energia positiva, essa energia da contestação, da cobrança, que traz uma agenda moderna, não
moderna como a novidade, mas uma agenda que já
deveria estar implementada no País, e não está. Como
já tive oportunidade de dizer, parte dessa agenda já
está aqui. Já há propostas. V. Exª é autor de um projeto
que penaliza, que torna crime hediondo a corrupção.
O Senador Cristovam tem um projeto que permite a
candidatura avulsa. Eu tenho um projeto que facilita a
participação popular, reduzindo o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. O Senador Paulo
Paim é autor de um projeto que institui o voto aberto.
O Senador Pedro Simon tem projetos que moralizam a
atividade política. O que precisamos é dar efetividade
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a essa agenda. É realmente utilizar essa energia da
rua, é cobrar que o Senado efetivamente transforme
em prática, para que acabemos com a impunidade
neste País; para que possamos construir junto com
esta população a agenda do seu interesse. Vai haver
o momento em que a juventude que está se manifestando nas ruas, pedindo educação de qualidade, mobilidade urbana, pedindo segurança e pedindo saúde
de qualidade deixará as ruas e precisará de aliados
para construir essa agenda. E quem tem compromisso
e capacidade de construir essa agenda? Quem são
as forças políticas com capacidade de construir essa
agenda? Então, essa será a marca deste dia e desta
noite de manifestação. Eu entendo que aqueles que
invadiram o Itamaraty, que apedrejaram a Catedral não
serão lembrados no futuro. Os que ficarão na imagem
de todos nós serão aqueles milhões de brasileiros que,
nos diversos Estados do País, nas diversas cidades
brasileiras, saíram de forma pacífica e, de forma contundente, disseram: “Queremos um novo Brasil!” Eu
quero lamentar que a Mesa do Senado não tenha autorizado nossa solicitação inicial de intercalar – recursos tecnológicos para isso a gente sabe que existem
– com os nossos discursos, com os nossos debates,
as imagens da Esplanada, as imagens das manifestações não só de Brasília, mas também as imagens de
outras capitais neste dia de manifestações em todo o
País. Teria sido mais rico. A TV Senado teria prestado
um serviço melhor de comunicação, de informação,
mostrando os debates, a sintonia dos debates que
fazíamos aqui com as manifestações que aconteciam
nas ruas das cidades brasileiras. Quero cumprimentar
V. Exª, cumprimentar o Senador Magno Malta, cumprimentar o Senador Pedro Simon, o Senador Paulo Paim,
o Senador Cristovam, dizendo que eu, particularmente,
me senti muito feliz de poder compartilhar esta tarde
noite de debates aqui, essa vigília cívica, essa vigília
de debates, de reflexão sobre esse momento grave e
alvissareiro que vive o Brasil, com toda essa energia
que vem das ruas, especialmente da nossa juventude.
Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Pedro Taques, primeiro, meus cumprimentos a V. Exª,
que está na tribuna. Combinamos que só terminaríamos
esta nossa vigília cívica em defesa da democracia e de
um país melhor para todos depois que os movimentos
nas ruas tivessem terminado. Senador Magno Malta,
que preside a sessão, meus cumprimentos também.
Senador Cristovam, Senador Rollemberg, Senador
Simon, eu diria que o símbolo que me vem à memó-
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ria é o símbolo da juventude, essa juventude de que
nós cobrávamos tanto da tribuna e que foi às ruas e,
usando as redes sociais, fez um movimento que surpreendeu a muitos. Eu diria até que surpreendeu todos
aqueles que não acreditavam na nossa juventude. A
mobilização, as faixas, as bandeiras, os cartazes, as
propostas apresentadas a nós todos mostram que a
população quer resultados, quer muito mais. Eu me socorro aqui daquela frase de Gandhi de que vale muito
mais do que mil discursos um ato, uma ação, um gesto.
Eu me socorro aqui de tantas vezes em que nós falamos de algo que Mandela disse, que Lula disse, que
tantos disseram e que nós estamos agora tornando
realidade. O sonho só será realidade se efetivamente
as ruas pressionarem, mobilizarem. É claro, Senador,
que, ao terminar, eu não poderia deixar, a exemplo do
que todos fizemos aqui ao longo deste dia, de criticar a
violência, de criticar aqueles que jogaram pedras, que
agrediram, e de elogiar, como eu vi ontem à noite, uma
senhora com o seu filho no colo, caminhando; outro
com uma flor na mão; outro que sorria e dizia “não à
provocação, não à violência”. Esta sessão foi, sim, uma
sessão histórica. Eu espero – mas espero muito – e
torço muito que, do lado de lá da rua, se estabeleça
um política de mais diálogo não só com o Parlamento,
mas também com a sociedade organizada, com a juventude, com os movimentos sociais. Confesso e digo
aqui que as centrais sindicais e as confederações iam
às reuniões, voltavam e me diziam: “Olha, Paim, eles
nos receberam, mas não aceitam as propostas mínimas que são demandas da população brasileira”. Tenho certeza de que, a partir desse movimento... E não
é feio recuar para atender a uma demanda popular. É
bonito até, mostra grandeza e humildade que somente os grandes líderes têm. Por isso, estou convencido
de que amanhã será um novo dia, amanhã é um novo
dia. Que todos nós e esses milhões de jovens e de
pessoas de meia-idade, ao retornarmos para nossas
casas, voltemos com orgulho, cientes do dever cumprido, porque nós todos voltamos para as nossas casas.
Obrigado, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Senador Magno Malta, Senador Cristovam, Senador Rodrigo, Senador Pedro Simon, Senador Paulo Paim, não
há nada mais poderoso do que a força de uma ideia
cujo tempo tenha chegado. O tempo é agora, a ideia
é o respeito, é a democracia; a ideia, senhores, é o
respeito à Constituição, às regras. Essa é a ideia. Nós
todos temos o direito de resistir. Não podemos desistir.
Eu agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade de
falar, a oportunidade de participar desta noite, que não
tem nome, mas foi uma noite importante.
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Quero agradecer aos servidores do Senado e
cumprimentá-los, porque ficaram até esta hora aqui,
exercendo a sua atribuição, e também aos policias que
ali ficaram e permitiram que nós aqui pudéssemos ficar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Zero hora e cinco minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – O Senador Pedro Simon me chamou a atenção
para dizer que nós nunca vamos esquecer esta sessão,
porque é a 100ª Sessão. Olha o número da sessão!
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Esta é a 100ª Sessão Deliberativa Ordinária! É
um número significativo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – É um número mágico.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – É um número mágico. Uma sessão importante,
um debate importante.
E eu quero relembrar que, em nenhum momento,
deixaram a impressão de que nós estamos colocando todas essas mazelas no colo da Presidente. Quero
lembrar à Nação que, quando eu era ainda um garoto na minha pequena Macarani, no interior da Bahia,
onde eu nasci... Depois eu fui criado em Itapetinga. Há
milhares de pessoas ligadas ao vivo neste momento,
ligadas nas redes sociais. Quando elas chegam, e vemos isso on-line... E da minha pequena Macarani tem
gente me mandando um recado aqui, da cidade onde
eu nasci e nasceu Dona Dadá, Dona Martinha, meu
avô, Seu Enoque, que era açougueiro, e meu pai, relojoeiro, Ameliano.
Quando Dilma estava presa nos anos dourados,
quando alguns estavam nos bailes dançando e ela estava presa porque acreditava num país melhor, com
liberdade – era um sonho – , eu ainda era um garotinho
que estava correndo, brincando na chuva na minha
pequena Macarani, que não tinha nem calçamento
e a luz se apagava às 10 horas porque desligavam o
motor. É preciso que respeitemos essa história, e eu
a respeito muito, porque, não fosse a luta deles nesse
passado tão recente, eu, filho de faxineira, jamais seria
Senador da República, jamais chegaria aqui. Muitas
foram as contribuições para a liberdade, e há que se
ressaltar a grande contribuição da história de vida da
Presidente da República.
Penso que os seus assessores poderiam, neste
primeiro momento, ter dito: “Presidente, fale à Nação.
Fale à Nação porque, com as mazelas do passado, as
omissões, as coisas que deixaram de fazer, governos
após governos, ditaduras, coisas foram feitas e coisas
ficaram por fazer, coisas foram esquecidas e foram se
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acumulando ao ponto de nós convivermos com esse
fenômeno.”
Mas digo, Senador Paim: num primeiro momento,
ela teria, e ainda tem, esse instrumento que mandou:
a medida, para honrar a Câmara dos Deputados e o
Brasil que está me ouvindo ao vivo. Essa medida provisória, que foi votada lá na Câmara e depois votada por
nós aqui, desonerou o setor de transporte em quase
8%. Eles receberam o benefício, não repassaram para
a população, ainda fizeram a mão de gato e aumentaram. É para a sociedade questionar os gestores, porque aumento de passagem de ônibus tem a ver com
conselho tarifário, e conselho tarifário está ligado aos
governos municipais e estaduais.
Então, é preciso cobrar deles; é preciso cobrar da
iniciativa privada, do empresário, o porquê desse comportamento. E esse é papel do Ministério Público. Nós
defendemos aqui o Ministério Público, nós enfrentamos
aqui a PEC nº 37, defendendo o papel dessa instituição tão importante. É hora de ela se juntar aqui. Os
cartazes estão na rua, pedindo respeito ao Ministério
Público. E é hora de o Ministério Público efetivamente cumprir esse papel, notificando as empresas para
perguntar a respeito dos benefícios que foram dados,
votados no Senado e na Câmara, com uma medida
provisória que desonerou. Eles receberam o benefício,
fizeram a mão de gato e, ao invés de diminuir, aumentaram para penalizar o consumidor.
É verdade que nós não vamos ressaltar aqui hoje
o papel dos vândalos. E a lei tem que ser aplicada a
eles, que, infiltrados, estão querendo denegrir e atingir fisicamente a integridade de pessoas, o patrimônio
público e o patrimônio particular. A lei precisa ser aplicada. É preciso que o Poder Público tenha a grandeza e a dignidade para não passar a mão na cabeça e
dizer: “Ah, em nome dos pacifistas, nós vamos, então,
perdoar a quem quebrou, a quem incendiou, a quem
atingiu, a quem jogou pedra, a quem atirou.” É preciso
que a lei seja cumprida.
Eu quero encerrar, dizendo ao Brasil inteiro, em
nome de todos nós – Senador Paim, Senador Rollemberg, Senador Pedro Taques, Senador Pedro Simon e
Senador Cristovam Buarque –, que cada um...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador,
antes que o senhor termine – e vai terminar, tenho certeza –, por obrigação, informo que o Senador Ruben
Figueiró manda uma mensagem elogiando todos os
Senadores que ficaram aqui. Ele diz que ficou orgulhoso
do Senado pelo trabalho que nós fizemos aqui nesta
noite. Eu faço esse registro, em homenagem ao Senador, que ficou assistindo a toda a sessão e mandou
essa mensagem neste momento. É só isso. Eu digo a
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V. Exª que eu faria um check-up amanhã pela manhã,
mas suspendo, porque a causa é justa.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Muito justa. E nós não somos tolos para tapar
o Sol com a peneira. Dos oito anos de Fernando Henrique Cardoso, eu tenho duas coisas boas para falar.
A primeira é que ele deu o fundamento da economia.
Foram importantes para o País, muito importantes, os
fundamentos da economia. E a segunda coisa importante foram as OSCIPs, criadas por D. Ruth Cardoso,
acabando com essa história de asilo, criando o terceiro
setor. E, com o terceiro setor, a melhor idade passou
a dançar, a fazer academia, a viajar, a fazer turismo. É
o maior turismo sobre rodas deste País. São as duas
coisas que eu ressalto.
Nós não somos cegos para não reconhecermos
o avanço no governo Lula. Recebeu o governo de Fernando Henrique com 40 milhões de miseráveis, tirou
30 milhões e os colocou na situação de pobres emergentes, que têm máquina de lavar em casa, têm carro
na garagem e podem viajar de avião. Ora, nós temos
que reconhecer essas coisas. E a Presidente poderia
ter vindo a público e dizer: “Olha, se o muito que foi
feito ainda foi pouco, há muito por fazer. Nós vamos
tentar fazer, vamos tentar melhorar.” Mas mostrar todas
essas coisas, e dizer: “Olha, se a coisa começou com
o transporte, está aqui.” Não é a palavra do Presidente do PT, vamos para a rua, com a camisa vermelha.
Eu não entendi nada disso. Porque é o seguinte: se eu
sou o Presidente da República, eu falo para a Nação:
“Está aqui, eu desonerei. O Senado votou, a Câmara
votou, está aqui. Por que a mão de gato? Por que a
mão de gato?”
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Eu espero que ela faça isso, reconheça esses
avanços que aconteceram no governo Fernando Henrique. Quem sabe, tenha mais coisa, mas eu só consigo listar essas duas. Mas os avanços que ocorreram,
sim, no governo Lula, no Governo da Presidente Dilma
nós temos que respeitar e não podemos debitar tão
somente na conta dela. É verdade que, agora, a comandante e Chefe da Nação é ela, é ela que tem que
falar, é ela que tem que se posicionar. É a ela que o
País vai ouvir, e de todos os conselhos que foram dados aqui, quem sou eu? Falaram Pedro Simon, Paim
e, embora seja tão novato quanto eu na Casa, Pedro
Taques; Cristovam Buarque, um homem que integrou
as fileiras desse Partido, Ministro, ex-governador – e
não volta a sê-lo porque não quer –, quem sou eu para
poder dar conselho, depois de todos esses homens?
Mas eu espero, e a Nação também, que a Presidente, amanhã, ao se pronunciar, deva se pronunciar à
Nação, não tão somente mandar o seu porta-voz falar após a reunião com os Ministros, mas ela mesma
falar e mostrar todas essas verdades para a Nação,
dizendo: “Olha, onde nós não melhorarmos, nós vamos
melhorar; onde faltou, nós vamos buscar completar e
nós vamos tentar avançar nessas demandas que foram colocadas nas ruas.”
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – O Senado Federal recebeu da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2013
(n° 4.280/2008, na Casa de origem, do Deputado Beto
Mansur), que dispõe sobre o exercício da atividade e
a remuneração do per missionário lotérico e dá outras
providências.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – O Projeto de Lei da Câmara n° 40, de 2013,
vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – A Presidência recebeu o Ofício nº 137, de 2013,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 342, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 137/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 19 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do §2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 342, de 2012,
de autoria do Senador Renan Calheiros, que altera a
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre as informações do cartão de identificação do
usuário do Sistema Único de Saúde, e as Emendas
nos 1-CAS e 2-CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Com referência ao Ofício nº 137, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
552 e 553, de 2013, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2013 (nº
60/1999, na origem, da Deputada Iara Bernardi), que
dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de
pessoas em situação de violência sexual.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/
PR – ES) – A Presidência recebeu o Ofício nº 73,
de 2013, do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 10, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 73/2013/CE
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 10, de 2013, de autoria de
Sua Excelência o Senhor Senador Eduardo Amorim,
que “Confere ao município de Itabaiana, no Estado de
Sergipe, o título de “Capital Nacional do Caminhão”.”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Com referência ao Ofício nº 73, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 10, de 2013, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 138 e
139, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 279
e 335, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 138/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 19 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do §2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa o
Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, que altera
a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, para estabelecer a idade
mínima de sessenta anos para fins de recebimento
do benefício de prestação continuada, de autoria do
Senador Cyro Miranda.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 139/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 19 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do §2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o
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Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2012, que altera
a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) para limitar a quantidade
de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de
sódio e de outros nutrientes, nas bebidas e nos alimentos destinados as crianças e aos adolescentes,
de autoria do Senador Tomás Correia.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Com referência aos Ofícios nºs 138 e 139, de
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs
279 e 335, de 2012, sejam apreciados pelo Plenário,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – A Presidência recebeu o Ofício nº 75, de 2013,
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, comunicando a deliberação pela declaração
de prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº
530, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 75/2013/CE
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Prejudicialidade da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº
530, de 2007, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Cristovam Buarque, que “Altera o art. 5º da
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para condicionar
a amortização de débito junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), pelo
estudante financiado, à obtenção de rendimento pessoais sujeitos à tributação pelo imposto de renda das
pessoas físicas”.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente Eventual no exercício da presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – Com referência ao Ofício nº 75, de 2013, o
Projeto de Lei do Senado nº 530, de 2007, será incluído em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser
declarado prejudicado, nos termos do § 1º do art. 334
do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – 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, do Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2012
(nº 785/2011, na Casa de origem, do Deputado Onofre
Santo Agostinho), que obriga a construção e a manutenção de estações de apoio a condutores de veículo
de transporte de carga ou de veículo de transporte
público de passageiros, no âmbito das concessões
rodoviárias federais.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, com emendas,
a matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº
375, de 2008, do Senador Paulo Paim, que altera o art.
8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para
permitir, aos aposentados de baixa renda, a dedução
das despesas com medicamentos da base de cálculo
do imposto de renda da pessoa física (tramitando em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 340,
de 2007; e 92, de 2010).
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei do
Senado nº 375, de 2008, vai à Câmara dos Deputados;
e os Projetos de Lei do Senado nºs 340, de 2007; e
92, de 2010, que tramitaram em conjunto, prejudicados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – A Presidência da Mesa do Congresso Nacional
recebeu o Ofício nº 1.205/2013, do Vice-Presidente da
Câmara dos Deputados, no exercício da Presidência,
que encaminha o processado da Medida Provisória
nº 607, de 2013, tendo em vista o término do prazo de
sua vigência, em 19 de junho deste ano.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 1.205/13/SGM-P
Brasília, 20 de junho de 2013
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória nº 607/2013 (perda de eficácia)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os fins do
disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único do art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o processado da Medida Provisória nº 607, de 2013, que
“Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para
modificar o Benefício para Superação da Extrema
Pobreza”, tendo em vista o término do prazo de vigência em 19 de junho de 2013, nos termos do art. 62 da
Constituição Federal.
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Atenciosamente, – André Vargas, Primeiro-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR
– ES) – A Presidência comunica às Senhoras e aos
Senhores Parlamentares que está convocada sessão
solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se
no dia 7 de outubro do corrente, segunda-feira, às onze
horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a
comemorar os 60 anos da Petrobras.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Em nome de Deus, eu encerro a sessão desta
madrugada.
(Levanta-se a sessão à 0 hora e 14 minutos.)

558

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39045
2013

Sábado 22

Ata da 101ª Sessão, Não Deliberativa,
em 21 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim e Cristovam Buarque
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 3 minutos e
encerra-se às 12 horas e 24 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 701, DE 2013
Requeiro, nos termos do item 12 da alínea “c” do
inciso III do Art. 255, combinado com o inciso I do Art.
99, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF),
que o Projeto de Lei do Senado nº 626, de 2011, que
“Dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar
em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos
Gerais situados na Amazônia Legal e dá outras providências”, seja encaminhado para apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.
Justificação
O projeto em questão altera significativamente o
zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar (ZAE
da cana), aprovado pelo Decreto nº 6.961, de 17 de
setembro de 2009, ao incorporar áreas que foram excluídas pelos estudos técnicos, no caso os biomas
Amazônia e Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai, das
áreas passíveis de se realizar a expansão dessa cultura.
O argumento de que tais áreas são necessárias
para o desenvolvimento econômico das regiões que
compõem a Amazônia Legal dominou o debate nas Comissões que já apreciaram a matéria. De outro lado, o
projeto interfere diretamente no zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar (ZAE da cana), instrumento
técnico-científico que definiu as áreas de expansão.
Portanto, esse tema, ainda carece de maior aprofundamento, razão pela qual requeremos que a matéria
seja encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, para aprofundar a discussão.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e também
pela Internet e dizer que, ontem, o Plenário do Senado
ficou reunido quase até meia-noite, com vários Senadores de diferentes partidos da Casa se revezando e se
posicionando, procurando, de alguma maneira, refletir
sobre os episódios que estão ocorrendo Brasil afora,
em dezenas e dezenas de cidades – também houve
uma forte manifestação aqui, em Brasília.
Todos falaram da legitimidade e até da importância de a sociedade, de a juventude se manifestar, mas
também todos falaram do quanto são graves, muito
graves as ações isoladas de vandalismo. Verdadeiro
vandalismo ocorreu no Itamaraty. É importante que possamos todos refletir sobre isso e, de alguma maneira,
seguir apoiando essas manifestações da juventude,
mas procurando encontrar uma maneira de evitar situações como essas, que põem em risco e até levam
à morte algumas pessoas, que põem em risco de vida
pessoas, como ocorreu na cidade de Ribeirão Preto.
É muito lamentável a perda de vidas, quando a nossa
juventude chama a atenção do País inteiro para temas
que, certamente, são importantes para todos nós.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Rodrigo Rollemberg, representante do Distrito Federal,
que também estava aqui ontem e que se posicionou. Já
cedo, junto com o Senador Paim e com outros colegas,
está aqui, iniciando este trabalho, nesta sexta-feira.
Com a palavra, V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Eu quero cumprimentar o Senador Paulo Paim,
os demais Senadores e Senadoras, todos que nos
assistem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado.
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Sr. Presidente, embora tenhamos ficado ontem
aqui até as 24h10, numa vigília de acompanhamento
dos acontecimentos na Esplanada e em todo o País
– estávamos aqui eu, o Senador Paulo Paim, o Senador Cristovam Buarque, o Senador Pedro Taques,
o Senador Pedro Simon e o Senador Magno Malta –,
eu não poderia deixar de, nesta manhã, refletir, mais
uma vez, sobre os acontecimentos que tomaram conta do País nesta última semana. É uma semana, sem
dúvida, histórica, porque o Brasil não será o mesmo
País depois dessas manifestações.
A gente tende a dizer, Senador Jorge Viana, ou
pelo menos tendia a dizer que a nossa juventude não
gostava de política, que a juventude era alienada, e o
que estamos vendo, na última semana, é uma juventude que foi às ruas com um conjunto de bandeiras que
têm conexão entre si, é uma juventude extremamente
politizada dizendo que quer, sim, participar da política e
fazer política, mas que quer fazer uma política diferente.
Há uma crítica contundente à política, aos políticos, aos
partidos políticos e às instituições da forma como elas
estão organizadas. Esse é o recado claro, e aqueles
que não tiverem a capacidade de compreender isso,
de refletir sobre isso e de, efetivamente, transformar as
suas atitudes, as atitudes das instituições, certamente
serão varridos do mapa político.
Tenho observado e acompanhado, desde o primeiro momento, as diversas manifestações da juventude pela Internet, pelo Facebook, e o que estamos
percebendo, desde ontem à noite – em várias intervenções que fiz, mostrei isso ao Senador Paulo Paim
e ao Senador Pedro Simon, que estavam aqui –, é
que os manifestantes que saíram às ruas com a pauta política, com a pauta de reivindicações importantes
para o futuro do País, eles próprios foram os primeiros
a condenar os atos de violência e de depredação. Não
podemos perder a oportunidade de aproveitar a energia boa, a energia positiva que vem das ruas em todo
o Brasil, que é a energia de 99% dos manifestantes,
que, de forma contundente, mas pacífica, têm mostrado
claramente que querem um novo País, um País sem
corrupção e com prioridades verdadeiras aos serviços
públicos essenciais.
Essa é a grande mensagem. Essa juventude dialoga com o futuro, dialoga com o novo País, um País
mais democrático, um País que radicaliza sua democracia, um País que não admite mais as enormes diferenças sociais que ainda existem, um País que quer
construir cidadania plena, um País que não se contenta mais, embora entenda que foram importantes os
avanços conquistados pela democracia, os avanços
dos programas sociais. O País não se contenta mais
apenas com isso, sobretudo quer a melhoria da qua-
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lidade dos serviços públicos oferecidos nas grandes
cidades brasileiras, especialmente na área de mobilidade urbana, na área de saúde, na área de segurança
e na área de educação.
Esse é o recado, que, para mim, é claro, que
vem das ruas. Como interpretar e como efetivar essa
agenda é que é, Senador Jorge Viana, o nosso grande
desafio, grande, grande, grande desafio que nós temos
pela frente. Sem dúvida, cabe a nós a responsabilidade
política de convencer o Parlamento brasileiro da necessidade efetiva de ter uma nova postura em relação
a essa agenda que está colocada aí.
O que chama a atenção, o que é extremamente positivo, o que nos dá uma grande oportunidade,
Senador Paulo Paim, Senador Pedro Simon, Senador Jorge Viana, o que nos dá, como Parlamentares,
uma grande oportunidade de nos sintonizarmos com
a opinião pública neste momento é que grande parte,
quase a totalidade das bandeiras trazidas pelos manifestantes está no Congresso Nacional, depende de
nós. Na verdade, o Congresso Nacional – e nós temos
de reconhecer isto –, pelo menos na sua grande maioria, tem estado surdo a esses reclamos da população.
Quais são as bandeiras, Senador Paulo Paim?
A primeira bandeira, a bandeira que unifica o movimento em todo o País, é o combate à corrupção. As
pessoas não querem mais, não admitem mais conviver com a corrupção. A evolução do processo democrático no Brasil, Senador Jorge Viana, faz com que
a juventude, a população de forma geral, expressa
pela manifestação da juventude, não aceite mais o tal
“rouba, mas faz”. Não! A população sabe claramente
que, sem corrupção, todos nós podemos fazer muito
mais. A corrupção drena os recursos de uma saúde
de qualidade, a corrupção drena os recursos de uma
melhor segurança pública, a corrupção contamina os
valores da sociedade. E essa população está pedindo ali, como bandeira número um, o fim da corrupção.
Basta entrar no Facebook e acompanhar, Senador Pedro Simon, as diversas manifestações, que nós vamos
perceber isso. Defendem que a corrupção seja tratada como crime hediondo. E existe projeto nesta Casa
propondo a corrupção como crime hediondo, ou seja,
agravando as penas para a corrupção.
Nas manifestações no Brasil todo, pudemos ver
cartazes feitos de forma manufaturada, de forma artesanal, pelos manifestantes. Em cartazes de cartolina,
de papel, mostraram claramente: “Não à aprovação da
PEC nº 37!”. Por quê? Porque a população entende
que foi um avanço a implantação, pela Constituição de
1988, do Ministério Público e a capacidade de investigação e de combate ao crime que vem sendo feito. A
população não quer reduzir as instituições, as entida-
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des que combatem o crime no Brasil. Pelo contrário,
ela quer ampliá-las. E essa é uma manifestação clara.
Repito: é uma manifestação clara.
A população quer o voto aberto. Ela quer o voto
aberto!
Há pouco, Senador Paulo Paim e Senador Jorge
Viana, fui tomar o café da manhã com minha mãe, que
é uma senhora de 83 anos e que estava acompanhada
de uma amiga, uma ex-freira, a tia Guida. Quando comentei essas reivindicações da população, eu falei do
voto aberto. E elas se posicionaram assim: “Mas essa
questão do voto aberto parece uma coisa tão óbvia!
Como é que, até hoje, nós não temos o voto aberto no
Brasil?” A nossa democracia evoluiu a esse ponto. E,
no Senado Federal, tramita projeto do Senador Paulo
Paim que institui o voto aberto em toda a sua totalidade.
Senador Jorge Viana, eu não me canso de repetir isto: outro dia, quando eu defendia aqui a instituição do voto aberto, o Senador Paulo Paim fez uma
avaliação brilhante de que, quando se instituiu o voto
aberto na Constituição, o objetivo era o de proteger o
parlamentar da pressão do Governo, era o de proteger
o parlamentar. Mas, como lembrou o Senador Paulo
Paim, são raríssimos os casos em que o Congresso
Nacional derrubou o veto presidencial. Agora, a sociedade mudou. Hoje, a grande pressão é a pressão
da opinião pública. É a pressão das ruas. É a pressão
dos eleitores. É a pressão dos cidadãos, que querem,
devem e têm o direito de saber como votam os seus
representantes.
Está aí. Há uma proposta tramitando, aqui no
Senado, de autoria do Senador Paulo Paim.
Senador Jorge Viana, nós avançamos na democracia, no nosso País, nos últimos anos. Algo previsto
na Constituição que se constituiu num avanço foi o
direito de termos projetos de iniciativa popular, e nós
tivemos pelo menos dois grandes avanços na legislação
brasileira através de projetos de iniciativa popular: a lei
que transforma em crime a captação ilícita de sufrágio
– a compra de votos – e, mais recentemente, a Lei da
Ficha Limpa. Olha que importante a participação da
população na elaboração do processo, na formulação
do processo legislativo.
No entanto, hoje, a dificuldade é enorme para a
apresentação de um projeto de iniciativa popular. Exige-se 1% do número de eleitores aptos a votar para se
apresentar um projeto de iniciativa popular. É o dobro
do que se precisa para criar um partido político, que
tem o monopólio da representação política, hoje, no
nosso País.
Existe projeto de minha autoria, nesse caso, reduzindo o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular e ampliando o seu escopo não apenas
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para projetos, mas também para propostas de emenda à Constituição, Senador Jorge Viana. O projeto, ao
ser apresentado, tramitará em prioridade em relação
aos demais, a menos que o Plenário da Câmara ou
do Senado considere de forma diferente, ou diga, explicitamente, que ele não deve tramitar em prioridade.
Sem dúvida alguma, isso também é uma contribuição no que chamo de uma reforma política que
precisamos fazer.
É importante registrar, Senador Jorge Viana,
que, aqui na frente do Congresso Nacional, algumas
das palavras de ordem mais cantadas pela juventude,
já desde segunda-feira, eram: “O povo unido governa
sem partido.”
Isso demonstra, claramente, a falência dos partidos políticos tal como estão organizados hoje, e existe
proposta, tramitando no Congresso, de candidaturas
avulsas, proposta do Senador Cristovam Buarque,
que está aí, está na agenda do Congresso Nacional.
Essa agenda pode e deve ser adotada para o debate
no plenário do Senado.
Nós temos que mudar o paradigma da discussão
da tal reforma política, Senador Jorge Viana, porque a
reforma política que o Congresso está discutindo e que
é tida como avançada é uma que prevê lista fechada e
financiamento público de campanha. Imaginem como
soa para essa população que está se manifestando
você dar a prerrogativa de que quem vai escolher a
ordem da lista dos candidatos são os partidos políticos, com a credibilidade que os partidos políticos têm
nesse momento!
Então, vejam que dissintonia que nós estamos
vivendo nesse momento em relação à agenda política
da população brasileira.
Ouço o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Rodrigo Rollemberg, primeiro, quero cumprimentar V.
Exª pelo bom debate que fizemos ontem à noite. Tive a
satisfação de estar aqui. Hoje, alguns jornais citam que
V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Simon,
este Senador, Senador Cristovam e Senador Pedro
Taques fizeram aqui, sim, uma vigília cívica, em que
fizemos o debate sobre esse momento, queremos ou
não, ao mesmo tempo, mágico, eu insisto em dizer, na
minha projeção. Fiz um levantamento: cerca de dois
milhões de pessoas estiveram nas ruas do País no dia
de ontem. É mágico, porque nós reclamávamos tanto,
e V. Exª já havia falado nisso, mas eu quero reforçar.
Perguntávamos: onde está a juventude? Cadê os estudantes? Cadê a pressão para que o Congresso atenda
a uma pauta que seja de interesse popular? Estão aí
nas ruas. É um momento mágico, mas, ao mesmo tempo, nós todos, ontem à noite, Senador Jorge Viana – V.
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Exª estava em missão especial e fez questão de voltar
hoje de manhã para o Congresso, para presidir a Casa
–, não aceitamos, não concordamos, criticamos esse
quebra-quebra. A agressão ao Itamaraty é inaceitável.
Jogar pedra na Igreja principal, central, a matriz aqui de
Brasília, é mais do que inaceitável. Quebrar vidros, como
quebraram, por duas, três vezes, tentar botar fogo na
Assembleia do Rio de Janeiro, agressão em São Paulo,
isso depõe contra o movimento. Nós falamos isto ontem
à noite e falo agora: nós apoiamos esse movimento, que
chamo mágico, dessa juventude toda que veio para as
ruas querendo melhorar a qualidade de vida de todo o
nosso povo. Nós apoiamos, mas o quebra-quebra, não.
Condenamos. Quero também dizer a V. Exª – depois,
eu vou à tribuna, naturalmente, fazer alguns comentários sobre o dia de ontem – que concordo, na íntegra,
com V. Exª. A tal reforma política como é colocada por
alguns não atrai a população. Quando se fala em reforma política, o que eles pensam? “Os partidos que estão lá vão fazer uma reforma política nos moldes que
interessam a eles, e não à população.” Nós temos que
mudar o enfoque do debate da reforma política. E aí
eu concordo, sim. Eu apresentei um projeto, há muito
tempo, cujo Relator, naquela época, foi o Senador Maciel, que não está mais aqui, o da candidatura avulsa.
Qual é o problema em haver candidatura avulsa? Nós
somos partidários, nós temos o nosso grupo partidário,
mas, se alguém do movimento, como já se fez na Itália,
nos Estados Unidos e em outros tantos países, quiser
ter uma candidatura avulsa, que tenha. Qual é o problema?! E que dispute livremente o voto da população.
A outra questão em que também insisto muito e que V.
Exª destacou é o voto secreto. Se se quiser mudar a
cara deste Parlamento, um gesto forte é dizer: aqui não
se vota mais nada secretamente. É tudo aberto. E cada
um assuma as suas posições. A população nos passa
uma procuração. Como vamos prestar conta para ela? E,
agora, com as redes sociais, “como votou o Rollemberg?
Como votou o Simon? Como votou o Senador Jorge?
Como votou o Paim?” “Não sei, porque eles votam escondido.” No Judiciário, o voto é aberto. No Executivo,
eu sempre digo, como símbolo, que é voto aberto, porque, se a Presidenta vetar uma proposta, por melhor
que seja, ela terá que explicar por que vetou, terá que
mandar por escrito. E nós, não. Votamos tudo escondido.
“Eu tenho medo da pressão do Judiciário ou não sei de
quem ou de uma autoridade que vai para tal Pasta”. O
que é isso? Os tempos mudaram. Por isso, eu quero fortalecer um dos eixos do seu pronunciamento brilhante,
tocando em um dos diversos temas: a questão do voto
aberto. A desculpa do veto, me permita, quero repetir.
Outro dia, eu dizia que, na minha história aqui dentro –
estou aqui há 26 anos –, nunca derrubei um veto. E V.
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Exª concordou, mas disse: “Não, Paim. Houve um que
eu sei que V. Exª ajuda a derrubar.” E V. Exª me alertou.
Foi o dos royalties. Nós derrubamos juntos. O único, o
único, porque havia todo um acordo regional. Votei na
proposta do Ibsen e do Simon. O único, em 26 anos.
Apreciamos, acho, mais de 10 mil vetos, e há mais de 5
mil guardados na gaveta, que não são votados. Então,
que pressão é essa? E V. Exª tem razão. A pressão que
nós temos que atender é a das ruas. E a Presidenta da
República ou o Presidente tem todo o direito de saber
mesmo como votamos. Ela tem o direito de saber. E eu
tenho o direito de dizer para a opinião pública por que
votei. Aí vem o exemplo da PEC nº 37, da PEC n º 33.
Vamos votar contra. Eu digo “vamos”, porque já sei a
posição da maioria aqui. Vamos votar contra, não há o
que esconder. E cada um assuma o seu voto e a responsabilidade de forma transparente. Termino, dizendo:
os tempos mudaram. Agora, com um aperto de botão,
os jovens vão às ruas, combinam o evento, o ato, fazem essas belas caminhadas, como fez ontem a ampla
maioria, e o Congresso vai ter que responder, porque se
não será atropelado. Parabéns a V. Exª, fortalecendo a
democracia e respeitando a nossa juventude.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
E, já que estou falando de reformas na política,
quero aqui dar um exemplo da dissintonia com que o
Congresso Nacional vem atuando em relação ao desejo da população.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Não posso deixar de me referir ao último casuísmo eleitoral, à última agressão à democracia, de
que todos nós estamos sendo vítimas, que é a tentativa de aprovação, de última hora, de um projeto que
restringe a liberdade de organização partidária para
prejudicar – para prejudicar – um determinado grupo
político em benefício do outro.
Esse é um exemplo, Paulo Paim, do que o Brasil
não quer mais. O Brasil não aceita. É muito ingenuidade achar que a população, com todos os meios, com
todas as tecnologias de comunicação e informação,
é boba. A população não é boba. A população sabe
exatamente o que está passando aqui dentro.
E, quando se busca fazer um projeto para retirar de um determinado grupo político o direito que os
outros têm – o direito do tempo de televisão, o direito
dos recursos do Fundo Partidário –, porque esse grupo político pode ter uma candidatura presidencial que
pode atrapalhar ou colocar em risco outra candidatura
presidencial, buscando-se mudar a legislação com esse
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enfoque específico, passa-se pelo constrangimento de
viver o que estamos vivendo nesse momento.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, embora tenham reconhecido, por sete a três, que não cabe
o controle prévio da constitucionalidade num projeto
ainda em tramitação, deixaram claro, cristalino, em
suas manifestações, que o conteúdo daquele projeto
é inconstitucional e que, se ele for aprovado daquela
forma, caberá uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, e o projeto será declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Mas, precisávamos, Senador Pedro Simon,
estar passando por esse constrangimento? Um constrangimento sabido, um constrangimento alertado de
que não podemos fazer uma lei para prejudicar um
determinado grupo político em benefício de outro. Isso
é um princípio da democracia, isso é um princípio da
Constituição brasileira, é um princípio da igualdade.
Por que vamos tratar o PSB de uma forma, e os partidos que se estão formando agora de outra? Porque
eles são de oposição? Porque eles não representam
o pensamento dominante?
É uma ilusão achar que, retirando uns segundos
do tempo de televisão, isso vai efetivamente modificar
a vontade das pessoas, porque a vontade, as manifestações estão aqui. Elas não foram convocadas pelos
jornais ou pela televisão. Elas foram convocadas pelas
redes sociais. E, hoje, as pessoas sabem e acompanham o que está acontecendo no plenário neste momento pelas redes sociais.
Precisamos mudar de atitude. Temos que reconhecer que a crítica maior atinge todos. Claro, alguns
estão mais sintonizados ou menos sintonizados com
a vontade da opinião, mas a crítica é a todos. A crítica é à política, aos políticos, aos partidos políticos, às
instituições. Mas a crítica deve servir para transformar
radicalmente essas instituições. Não podemos negar
ou destruir completamente – negar até podemos, não
podemos destruir – as instituições, porque precisamos
delas. E é por isso que estamos aqui, do lado dos manifestantes que vieram com as suas bandeiras políticas,
com as bandeiras de reivindicações.
Mas aqueles que depredaram o Itamaraty, aqueles que partiram para a violência e para o confronto,
estes são a velha política. Essas são práticas fascistas
com as quais não concordamos. Nós repudiamos, e o
movimento também repudia. Basta entrar no Facebook
agora que veremos milhares, milhões de manifestações
de repúdio às depredações, à violência.
(Soa a campainha.)

JUNHO DE39049
2013

Sábado 22

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Mas as manifestações da juventude são por uma
agenda política, por uma pauta política radical, mas
entendendo que o confronto deve se dar no campo
das ideias, e não no campo da violência.
Era esse o registro, Senador Jorge Viana, que
eu gostaria de fazer na manhã de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exa, Senador Rodrigo Rollemberg,
pela maneira realista com que analisa este momento
tão especial na vida brasileira, em que nossa juventude, nosso povo, se manifesta, expondo sua inquietude e seus problemas, e também na expectativa de
um Brasil melhor.
Convido para fazer uso da palavra, em permuta
comigo – já que os colegas Senadores já falaram além
do que o Regimento prevê –, o Senador Pedro Simon,
que tem um compromisso daqui a pouco. Fala o Senador Pedro Simon, como orador inscrito, e, depois,
eu faço uso da tribuna também.
V. Exa, Senador Pedro Simon, que saiu tão tarde
daqui e já está tão cedo de volta, talvez trazido, como
sempre, pela preocupação com o momento que o nosso País vive, tem a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu agradeço vossa gentileza em permutar o tempo comigo. Não que eu vá sair. Eu pretendo voltar ao
Senado, mas às 10 horas e pouco eu terei que ir à
Universidade de Brasília, onde o Professor Ivan Marques de Toledo Camargo, Reitor, convida à cerimônia
de outorga do título de Professor Emérito ao biólogo
brasileiro Carlos Roberto Félix.
O motivo é muito simples. Está aqui o diploma
com o qual Carlos Roberto Félix entra no top dos cem
cientistas, pelo esforço feito na área da bioquímica. Os
cem maiores cientistas do mundo. Entre eles está o
nosso ilustre conterrâneo. Testemunhado na data abaixo pelos oficiais do Centro de Biografia Internacional,
em sua sede em Cambridge, Inglaterra, e assinado
pelo editor-chefe e diretor-geral.
É algo que emociona, Sr. Presidente. Para nós
que lutamos tanto para entrar no primeiro mundo, esse
foi um grande passo. Entre os cem maiores cientistas
do mundo, passamos a ter um, aqui de Brasília, que
nos honra muito.
Sr. Presidente, antes de vir a esta Casa, passei, como geralmente faço, na igreja do Santíssimo
Sacramento. Para nós católicos, tem um significado
que, naquela igreja, durante 24 horas por dia, esteja
exposto Jesus no Santíssimo Sacramento: para nós
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é Deus que está presente. E, como disse ontem aqui,
rezei. Rezei pela nossa Presidenta. Eram exatamente
9 horas, horário em que a reunião deve ter começado.
Pedi a Deus que inspire a nossa Presidente, que lhe
dê condições de ver, de olhar, de analisar e de acertar
neste momento.
Sua Excelência, a Presidenta, teve muitos momentos, na sua vida, de angústia, de dificuldade. Torturada em um pau de arara, sofrendo o que ela sofreu,
é fácil imaginar quão longa e difícil trajetória ela teve.
Chegou à Presidência da República por, eu diria, quase
que um destino; foi predestinada. Pela sua caminhada,
pelo seu início, como secretária da Prefeitura de Porto Alegre, pelo PDT, nem era PT, entrou no Ministério
do Lula, por insistência dele, porque o Lula gostou do
trabalho dela, e não por indicação do PT do Rio Grande, que tinha muitos Ministros. Foi, impôs-se e foi uma
grande Chefe da Casa Civil. Impôs-se e ganhou. E começou com o pé direito. Começou firme, começou com
garra, começou com luta, mas, infelizmente, a situação
chegou a esta em que estamos.
E é impressionante, Sr. Presidente. A Presidenta
deve estar se perguntando: “Mas se as últimas pesquisas me deram os índices mais altos de prestígio que
um presidente já teve; se o meu Governo é considerado ótimo pela imensa maioria; se a imensa maioria
diz que eu sou candidata à reeleição; se a imensa
maioria diz que eu sou mais candidata à reeleição do
que o próprio Lula; como é que, de repente, baixa do
jeito que baixou?”. A política é isso. O General Pétain,
herói na Primeira Guerra na França, herói da resistência, foi traidor na Segunda, quando, a pretexto de
salvar Paris, fez um acordo com Hitler e deixou que a
Alemanha invadisse a França.
Digo, com isso, apenas o seguinte: o povo está
na rua. Endosso o discurso do Paim e do nosso ilustre
Senador de Brasília: essa algazarra que está aí não
é o que queremos. E vamos fazer justiça: não é o que
os organizadores queriam! Eles repetiram, repetiram,
repetiram várias vezes, inclusive pediram: “Não compareçam!”. E o pedido de não comparecer eu não levei
como ofensa, como agressão, apenas achei que eles
queriam fazer uma manifestação de povo e não queriam ver partidos, porque, se tiver partido A, vai partido
B, e, daqui a pouco, se acusa partido contra partido, e
não é o que eles queriam.
Hoje, vi no jornal, Paim, que a Presidente está
lamentando a decisão do Presidente nacional do PT
de mandar os militantes para a rua. Que bom isso! Porque, na verdade, só havia uma interpretação: se ela
vai a São Paulo, se reúnem Dilma, Lula, Mercadante, o
Presidente do PT e Santana, da publicidade, e, saindo
dali, o Presidente do PT vai e comanda os jovens do
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PT para botarem camisa vermelha e enfrentarem, é
um absurdo. E a única interpretação que há é que foi
uma decisão da reunião. Como é que ela sai de uma
reunião com o Lula e esse rapaz e dá uma declaração
dessa natureza? Por isso, a nota que ela está dando,
repudiando, é muito positiva.
Creio, Sr. Presidente, que deveríamos fazer agora uma profunda reflexão: as coisas aconteceram, foram positivas, mas, na verdade, o que o público está
fazendo na rua hoje, mais do que tudo, mais do que
Dilma, mais do que tudo, é o Congresso Nacional, porque, para as reformas saírem.. É verdade que nós...
Todo mundo depende da Presidenta, mas depende no
medo, no troca-troca, porque, no voto, podemos fazer
o que queremos.
Eu dizia, anos atrás – quando falava, os olhares
a mim pelos colegas era meio de deboche – “Essa
gurizada vai para a rua. O mundo está mudando, as
redes populares de televisão estão espalhando”. Derrubaram o governo do Egito sem uma bala, sem coisa
nenhuma, só reunindo o povo em roda do palácio, e o
presidente foi obrigado a renunciar.
Isso hoje é uma realidade. Hoje, é uma realidade que mostra outra face. Há os que vão para a rua
querendo apoiar, querendo ajudar, querendo debater
as grandes ideias, e há os que vão para a rua querendo fazer baderna, querendo fazer anarquia, querendo
fazer confusão, querendo tumultuar, querendo agitar.
Tem um caso típico que é muito importante nesse
sentido. Não ontem, anteontem, vi um rapaz, apareceu
nítido na televisão, pegando barra não sei do quê e
quebrando os vidros da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Ele fazendo tudo. Hoje ele está preso. A polícia o identificou, e hoje ele está preso, está aonde deve estar. E
deve responder pelo crime que cometeu.
Acho que, hoje, a gente conhece tudo. Inclusive,
cá entre nós, com o nosso telefone, com o celular, você
filma. A Globo pede: “Vocês que têm filme, quem têm
qualquer coisa para mandar, mandem para nós que nós
editamos e damos o nome de quem está mandando”.
Aliás, o mundo inteiro está cheio disso.
Então, eu digo daqui: quem está vendo alguém
atirando pedra, alguém agredindo, alguém usando de
violência, fotografe e mande para a imprensa.
Mas eu espero é da reunião de hoje. Meu olhar
está para a reunião de hoje. Digo, com todo o respeito,
que, olhando, não sei, dizem que são os principais ministros que a Presidente vai reunir. Eu não tenho nem
ideia, não podia nem dar palpite para saber quais são
os principais ministros. Não sei. Mas ela vai reunir os
principais ministros.
Em primeiro lugar, que a Presidente seja tranquila. Não é hora de mostrar o lado radical. É hora de
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mostrar comando. E comando se faz não no grito, mas
no diálogo. É hora de ela tomar uma grande posição,
uma grande posição. Ela tomou uma grande posição
quando estava na Presidência. Quando sete ministros
cometeram atos de ilegalidades, ela demitiu os sete.
E foi com esse ato de não aceitar desvios que o prestigio dela subiu para onde subiu. Hoje, ela tem uma
posição a tomar.
Senhora Presidenta Dilma, ou continua com a
política do troca-troca – vota comigo e leva o cargo,
vota comigo e tuas emendas serão atendidas – ou
terá a política da grandeza – convoca-nos, manda o
projeto e pede para votar porque é bom para o Brasil, e não porque é bom para o PMDB nem para o
PT, nem por isso nem por aquilo, mas porque é bom
para o Brasil.
É hora de ela se identificar, é hora de ela se
identificar com esse povo que está na rua. Ela diz
que está analisando, que está recebendo a discussão, que está ouvindo as ruas para discutir. E agora
ela vai se reunir.
Que critiquem os cretinos que tentaram atirar
pedras na Catedral e outros cretinos que atiraram pedras na obra mais bonita que temos em Brasília, que
é o Palácio das Relações Exteriores.
Protestem! Busquem os responsáveis! Isso é
correto, mas, fundamentalmente, que penetremos no
âmago da questão.
A questão começou com os R$0,20 da passagem, mas todos nós sabemos, todos nós sabemos,
todos nós sabemos que existem questões que estão
aí: o problema da Emenda 37, dos procuradores, é
impressionante o que já apareceu na pesquisa feita:
87% a favor dos promotores!
Reforma política nesta Casa, nós que temos que
fazê-la, mas não a nosso favor. Uns líderes querem que
a reforma política seja com o candidato majoritário e
que quem o indique seja o partido. Então, o presidente de partido, em alguns lugares, é o comandante. Vai
aparecer candidato a Deputado em que o primeiro é ele,
em segundo, a mulher, em terceiro, a avó, em quarto,
a empregada... Porque é isso que tem acontecido. Isso
já acontece agora em municípios, em alguns lugares,
em alguns estados, em que o comando é distribuído
entre os parentes.
Então, vamos escolher uma forma de independência.
O voto majoritário – eu até sou sincero – é uma
etapa que seria muito feliz, em que nós tivéssemos
partidos sérios, responsáveis, competentes, partidos
como nos Estados Unidos – o Republicano e o Democrata. Então, o voto majoritário seria importante,
porque aí o partido botaria os melhores candidatos,
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por ordem de importância, para ganhar os votos. Mas,
de qualquer maneira, nós não temos que decidir aqui,
nem fora daqui, nem pelas Lideranças.
Que me perdoem a sinceridade os Srs. Líderes,
mas há um exagero de Líderes, são mais de 40. Esses
Líderes hoje não estão mais no estilo de antigamente, quando o Líder era o mais competente, era o mais
antigo, era o que tinha mais capacidade. Hoje é um
grupo. Eles comandam? Comandam. Então, tem que
ser gente deles em cada uma das posições.
Por isso a D. Dilma está com a palavra.
D. Dilma, o seu pronunciamento hoje, desde que
a senhora tomou posse na Presidência da República,
é o mais importante que a senhora vai fazer. Eu diria
mais, Presidenta, hoje realmente é o início com relação
ao destino do prestígio do seu nome junto à sociedade.
Caiu dez pontos? Caiu. Mas, a partir de hoje, vai se
decidir o rumo: se ela vai continuar caindo ou se ela
vai se estabilizar e começar a subir.
Eu acho que, infelizmente, nós da aliança democrática para derrubar a ditadura tivemos que fazer uma
aliança e uma composição em que o Fernando Henrique pegou como vice alguém – aliás, um excepcional
companheiro – que representava a Direita, do PFL. E
aí as coisas já não começaram bem, já não foram bem.
Nós estamos devendo à sociedade uma posição
concreta, objetiva, real. Quando o Senador Cristovam
fala em convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, eu entendo o porquê. É porque ele, como toda
a sociedade, não acredita no Congresso Nacional, duvida que nós façamos alguma emenda positiva a favor
do povo brasileiro. Mas aí está.
Senhora Presidenta Dilma, em seu Governo, a
partir de hoje, em vez dessas decisões como essa
última agora do Supremo, quando foi o ex-prefeito de
São Paulo para fazer um partido, o PSD, para apoiar
o seu Governo, a lei foi aprovada, correndo, e até se
cometeu este ato esdrúxulo que eu não consigo entender: Vice-Governador de São Paulo e Ministro da
Dilma... Eu não consigo entender. Como é? Divide o
horário? De manhã, ele é Ministro da Dilma; de tarde,
ele é Vice-Governador? Qual a fórmula com que isso
é feito? E foi a Dona Dilma que o nomeou.
Por isso, Excelência, não me passa por aqui e
seria ridículo da minha parte…
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Simon, permite-me um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Só
um minutinho.
Não me passa por aqui e seria ridículo da minha
parte pedir que a Presidenta Dilma rompesse com as
alianças ou – romper não digo – se atritasse com as
alianças do PMDB, do PT, do PDT, de todos os parti-
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dos que estão aí. Eu não digo isso. Mas ela pode reunir os partidos, pode mostrar as manchetes que estão
percorrendo o mundo inteiro: “Um milhão vai às ruas”
– e não dizem que era um; eram dois. Essas são as
manchetes de todos os jornais do Brasil e do mundo.
E ela pode dizer: “Nós temos que encontrar uma saída
para isso; temos que encontrar uma saída.”
Doutora Dilma, não há outra saída senão seguir
o paradigma da dignidade, da seriedade. Fazer com
que realmente o entendimento político, o Governo
participativo seja feito nesse sentido. Mas não – mas
não – em troca da distribuição de cargo.
A CUT ontem resolveu aparecer em São Paulo. Quando é que a gente imaginou que a CUT iria a
São Paulo e não à polícia? Mas os jovens tiraram as
bandeiras e os proibiram de ir. O Presidente mandou,
e milhares foram a São Paulo com a camiseta do PT
fazer o enfrentamento, levantar. Foram obrigados a
baixar e se humilhar.
Presidenta Dilma, Vossa Excelência vai falar à
Nação. Pense bem. Se Vossa Excelência vai se agarrar àqueles que dizem que tem que ser esse caminho
para ser reeleita…
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – …
ou se Vossa Excelência vai seguir o caminho do que
é sério e do que é digno, que, na minha opinião, pode
levar à reeleição.
E eu faço um apelo, embora saiba que leitura de
atos meus não tem a simpatia da Presidente. Mas eu
tenho simpatia por ela. Tenho. Confio nela.
Pois não, Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Simon, eu hoje conversava com o Senador Jorge Viana e ele me perguntava como é que foi a nossa vigília
de ontem. Eu disse que foi muito positiva, mas disse
a ele, e vou dizer de público, que eu estava um pouco
constrangido com essa posição de que haveria um
documento, uma nota do Presidente do nosso Partido
pedindo para que os militantes fossem para as ruas
com a bandeira e com a camisa vermelha, enfim. Senador Jorge Viana, o que é que eu entendo sobre essa
questão? E ontem eu não falei sobre isso e quero falar
aqui na presença do Senador Simon: A ideia foi boa, a
forma de expressar é que foi ruim. E por que eu digo que
a ideia foi boa? Se esse movimento é suprapartidário,
ninguém vai achar que lá entre aquelas duas milhões
de pessoas, como eu digo, não havia gente de todos
os partidos. Claro que havia! De todos os partidos. Se
não nós vamos dizer que a nossa juventude não quer
nem votar e não tem nem o mínimo de visão político-partidária. Claro que tem! O que a juventude não quer...
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Camiseta não tinha nem do PSOL.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O que a
juventude não quer é que nenhum partido assuma a
liderança ou o comando do movimento. É como eles
dizem: o movimento não quer ser conduzido pelos
partidos que estão aí, mas é um movimento que até
respeita os partidos, mas não na condução do movimento. Por isso, eu entendo, Senador Simon, onde está
o erro: ir com a bandeira e se identificar como esse ou
aquele segmento...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E
a camiseta.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E a própria
camiseta. Esse foi o erro. Mas também quero dizer para
V. Exª que, de fato, se sabe do carinho que tenho pela
Presidenta Dilma. Eu era um operário de fábrica, e a
Presidenta Dilma foi à fábrica – ela e o marido Carlos
Araújo – me convidar para ser dirigente sindical. A Presidenta Dilma entregava panfletos na porta das fábricas junto com o Araújo – que V. Exª conhece, que foi
Deputado, Advogado, por quem tenho o maior carinho
e o maior respeito e que me ajudou muito ao longo da
minha vida. Todas as vezes que fui candidato, a Presidenta Dilma, inclusive, quando a disputa era entre
mim – operário, negro e metalúrgico – e uma mulher,
ela abria o voto, no mesmo partido, para este Senador.
Mas eu confesso que eu também... Essa questão do
Afif eu não entendi. Até quero entender, mas não entendi. Não há muita lógica, e as pessoas não entendem.
Então, eu acho que, nessas coisas, nós temos que ter
a grandeza de querer acertar, mas às vezes a gente
erra. Quando é que nós erramos ao longo de nossas
vidas? O Vice-Governador de São Paulo, do PSDB,
ser Ministro ao mesmo tempo é algo que não casa –
estou pegando a sua fala inclusive –; é algo que não
casa. Então, quero apenas me somar neste momento, e estou torcendo também como V. Exª, para que a
Presidenta faça um grande pronunciamento ao País...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Será que esse Ministro será convocado hoje para a
reunião dos ministros ou estará com o Governador de
São Paulo discutindo o que vão fazer?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu lhe
confesso que não sei nem se ele é Ministro ou é Vice-Governador. Não tenho claro o papel dele, o papel
dele, não institucional. Mas qual é o papel dele? Ele
está ajudando a governar São Paulo ou está ajudando
Brasília? Não sei. Então, acho que essas coisas não
pegam legal. Temos que ter a grandeza de entender
que não é por aí e que podemos acertar. Acho, de fato,
que a Presidenta tem que fazer um pronunciamento à
Nação, ao País, que se encontra nesta situação toda.
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Claro que é um movimento, como digo, mágico, porque a juventude, que muitos diziam que estava adormecida – se estava ou não, não sei; ou se estava se
preparando –, está aí no campo, está no cenário, está
no palco, está como sujeito da história; não está como
coadjuvante. Agora, a quebradeira, a balbúrdia que
aconteceu, isso merece uma posição perante o País,
de Chefe de Estado mesmo, dizendo: sejam bem-vindos
às manifestações, seja bem-vinda a juventude, agora,
aqueles que hoje quebram a Catedral, o Itamaraty, as
Assembleias, amanhã, poderão quebrar as suas casas, porque perdem o controle.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Um que quebrou a Prefeitura do Rio de Janeiro está
na cadeia.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E me parece que já foi solto. É um estudante de Arquitetura e
saiu sorrindo, inclusive. Então, acho que este momento
exige, e tenho certeza de que o Conselho – os seus
Ministros – vai caminhar nesse sentido, e muita gente
diz, Senador Jorge Viana – e vou para aí, para presidir
em seguida: “Ah! Mas não devem falar no assunto!”.
Como não falar? Nós somos agentes públicos. Temos
responsabilidade com este momento histórico; temos
que valorizar o movimento da juventude, mas temos
que ajudar no combate àquilo que muitos querem fazer,
que é o quebra-quebra, que não vamos aceitar. E não
podemos nos omitir; temos que ter posição clara, sim.
Por isso, mais uma vez, cumprimento V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de
V. Exª.
Volto a me dirigir à Presidenta. Desde que ela
assumiu, hoje é o pronunciamento mais importante
da vida dela.
O Santana é um homem de imprensa, é um baita cara, competente e responsável. E às vezes eles
até acertam. O Duda Mendonça transformou o Lula
bigodudo, gorducho, enorme, num cara com a pinta
de banqueiro. Mudou. Mudou até o discurso. O Lula
realmente foi feito um modelo.
A Dilma não é isso. A Dilma tem personalidade
própria, que já é a que vem das lutas. Ela tem condições
de assumir um momento histórico. Mas o importante é
que a gente louva a Princesa Isabel porque proclamou
a abolição da escravatura – ali foi um ato importante
–, mas, em termos de mulher, há um lugar vazio, que
a Presidenta Dilma pode ocupar.
Ou é isso, com o apoio da Nação, ou é reunião
com o Lula, com o Presidente do PT, e não sei o quê,
que vai conduzir a não sei o quê. Ou ela se une à Nação, sendo firme, não aceitando a política do troca-troca. A política deve ser a do entendimento, do diálogo.
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Vamos reunir os partidos; unidos, cada um vai pegar
uma parte – tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo outro –,
mas não no troca-troca, não no “me dá aqui, eu te dou
lá”. Isso é importante, Sr. Presidente.
Aliás, ontem até a CUT apareceu.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
CUT, que só cuidava da gestão dos fundos de pensão
da Petrobras, ontem apareceu. E quem diria que ela
seria mal recebida pelos jovens? Pois foi. A Une, pelo
menos, não apareceu. Não teve coragem de aparecer.
Vamos fazer isso, Senador. O senhor, que é um
dos grandes líderes do PT, daqui a pouquinho, vá lá
dar um telefonema. Diga que isso é o que todos nós
queremos.
Acho que deve estar vendo as manchetes de hoje.
O Presidente do PT deve estar muito magoado, porque as manchetes são todas dizendo que a cúpula, o
comando... O erro inicial foi ele ter mandado os jovens
do PT de camisa vermelha fazerem o enfrentamento.
Isso aí foi o resultado do enfrentamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Pedro Simon.
V. Exª, sempre que usa a tribuna desta Casa,
chama a atenção de todos. E fico contente, como alguém recém-chegado à Casa, em ver que, diante de
manifestações, V. Exª tem posições muito ponderadas e, ao mesmo tempo em que mostra preocupação,
discorda de qualquer ato de violência, levando-nos a
todos a uma reflexão.
Essas manifestações, que são legítimas, podem
ajudar o Brasil a ficar melhor, mas não podem ser um
sinônimo de violência, como nós vimos em várias cidades ontem, atitudes essas repudiadas por todos que
usaram da tribuna.
Eu passo a direção dos trabalhos ao Senador
Paim para que eu possa, como orador inscrito, fazer
uso da palavra.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
AC) – V. Exª tem a palavra.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu queria
cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV
Senado, pela Rádio Senado.
Eu, na segunda-feira, fiz um pronunciamento,
exatamente desta tribuna, oportunidade em que fui
aparteado pelo Senador Paulo Paim e por outros co-
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legas. E, como todo brasileiro, estamos observando,
refletindo, conversando, tentando entender e, ao mesmo
tempo, tentando ver de que maneira podemos ajudar
para que as manifestações vindas da nossa sociedade, especialmente da nossa juventude, possam nos
ajudar a fazer com que o nosso País fique melhor, que
a nossa sociedade possa melhorar.
Na condição de Senadores da República, na
condição de políticos, nós temos obrigações maiores
do que o conjunto da sociedade, no sentido de termos
que encontrar uma maneira de dar uma maior contribuição, de dar um entendimento a esse processo. As
pessoas agora nos perguntam: “Senador, o que está
ocorrendo?”
Ontem, estive, aqui em Brasília, numa solenidade, junto com o Governador do Distrito Federal, Governador Agnelo, na Câmara do Comércio da França,
num encontro organizado pela Embaixada da França,
onde estávamos discutindo os cenários brasileiros e a
possibilidade de se ampliar a cooperação comercial, a
presença de empresas francesas no Brasil, empresas
que estão interessadas neste país emergente, juntamente com outros, mas que tem consolidada a sua
democracia. E esse é um valor fundamental na hora
em que empresas, o próprio capital, os grupos econômicos tentam desenvolver suas atividades. Nesse
momento, eles consideram como fundamental essa
estabilidade política que o Brasil conquistou. Assim,
todos, obviamente, nos perguntavam: “Mas o que está
acontecendo? O que isso significa?”
Então, Senador Paim, V. Exª que é tão presente
aqui no plenário, que preside a sessão nesta hora e
que acompanha, há tantos anos, o plenário desta Casa,
certamente, como já me disse hoje cedo, quando conversávamos, antes mesmo da sessão, nós temos uma
situação realmente nova no Brasil.
Todos nós já tivemos o privilégio, a felicidade de,
de algum jeito, escrever, em um cantinho das nossas
lembranças sobre nossas vidas, o envolvimento em
grandes causas, em grandes lutas.
Eu tenho muita satisfação de poder falar para as
minhas filhas, falar para os meus parentes, para os
meus amigos, para a juventude do quanto eu me sinto
contente por ter ajudado, de alguma maneira, no processo de redemocratização do País, como estudante,
como militante político, e, depois, tendo a oportunidade, pelo Partido dos Trabalhadores, por ter ajudado a
mudar o Acre. O Acre vivia um caos absoluto, e foi, por
meio do voto, de uma atitude da população e, com isso,
de mudanças que nós promovemos no governo, que
nós fizemos uma transformação no Estado do Acre. A
situação do Acre, hoje, é muito melhor.
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Não tenho dúvidas, Senador Paulo Paim e Senador Moka, de que essas manifestações, certamente,
podem ter várias análises, mas elas são filhas do Brasil
novo que nós conseguimos fazer, um Brasil novo que
só aconteceu por conta de um Lula na Presidência,
de uma Presidenta Dilma. E já naquela segunda-feira,
V. Exª o dizia.
Ora, nós podemos fazer, aqui, uma relação direta
dessas manifestações que estão ocorrendo no nosso
País com outras que identificamos no mundo.
Já que me referi ao que ocorreu ontem, numa
agenda que cumpri, posso lembrar, por exemplo, que
uma das marcas do mundo ocidental é a Revolução
Francesa. Mexeu com nossas vidas. Radicalizou na liberdade, simbolizada no lema “fraternidade, igualdade
e liberdade”. Trouxe princípios e conceitos para a vida
ocidental, a Revolução Francesa. Foi feita com ruptura, e é fonte de inspiração das Constituições, inclusive
a nossa, e da ação do Parlamento, inclusive o nosso.
Mas o último time campeão, já que estamos nesse clima também de futebol, foi o Paris Saint-Germain.
Foi o campeão do futebol francês. Na celebração da
vitória do Paris Saint-Germain, agora, recentemente,
na França, houve mais danos do que a soma de todas
as manifestações que ocorreram no País nessa última semana – danos materiais. Então, o país símbolo
da revolução, que trouxe conceitos e princípios, lida
hoje com isso.
Eu vou mais adiante. Eu tive o privilégio, alguns
anos atrás, de participar de um 14 de julho na França.
É um sonho participar da celebração da Queda da Bastilha, da Revolução Francesa. A história do Acre tem
vínculo direto com essa data, o Estado independente
do Acre, de Gálvez. Vinculado à Queda da Bastilha. E
sabe o que acontece, Senador Paim, quando se celebra
a Revolução Francesa na França? É um dos maiores
problemas para as forças de segurança daquele país.
São milhares de carros queimados, patrimônio depredado. Eles não conseguem identificar o porquê disso,
a não ser que haja um ambiente, colocado nesse gigantismo que as cidades ganharam, nessa pluralidade
que as cidades absorvem, e, aí, encontraram um jeito,
todos os ano, de montar um aparato especial para evitar
que os danos sejam ainda maiores. Eu estou falando
de milhares de carros incendiados nas ruas, o que é
inaceitável, absolutamente inaceitável!
Então, eu só estou querendo dizer com isso que
há algo que nós temos que reconhecer: são mais que
legítimas essas manifestações; são a expressão do
nosso povo, e elas não são em cima do nada. Certamente, temos alguns problemas sobre os quais temos
obrigação de refletir e procurar absorver as mensagens
que estão sendo mandadas, seja por um cartaz, seja
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pelo número de pessoas, seja por aquilo que eles conseguem passar adiante, mesmo ainda sem uma maior
pauta ou uma definição de pauta. Mas as mensagens
estão vindo.
Só não dá para aceitar a violência. Essa não dá
para aceitar! Aí não há negociação. O Senador Pedro
Simon acabou de fazer um discurso, protestando, Senador Moka. O Senador Rodrigo Rollemberg já havia
falado. O aparte de V. Exª também foi nesse sentido. Ontem, vários Senadores, até quase meia-noite, estavam
colocando essa preocupação. É inaceitável, porque, aí,
não é a violência da manifestação; é a violência dos
que usam as manifestações. E estes poucos precisam
ser identificados, têm que receber um tratamento diferente aqueles que põem em risco vidas humanas, que
destroem patrimônios, como fizeram aqui, em Brasília,
na Catedral e no Itamaraty.
Nossa solidariedade a todos que trabalham no
Itamaraty, do mais simples funcionário até o Embaixador
Patriota, que tem a responsabilidade da gestão da casa
da diplomacia brasileira, um símbolo para todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permita-me, Senador Jorge Viana?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu ouvi, hoje, uma entrevista tranquila e serena do nosso Embaixador e Ministro Patriota. Ele disse o seguinte: “Estive apoiando o movimento. Estou
apoiando, mas, depois do que fizeram no Itamaraty,
o quadro mudou. Agora, é grave.” Ele foi tranquilo. É
inadmissível, diz ele, o que fizeram. Ele que sempre
se posicionou, publicamente, na alegria de ver a manifestação da nossa juventude. Só para fortalecer um
pouco o nosso Ministro Patriota.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu queria aqui externar a minha solidariedade a todos os funcionários do Itamaraty e ao próprio Ministro Patriota.
O Itamaraty, essa obra-prima do Niemeyer, é
cercado de águas. Ele é como um prédio suspenso
por colunas paralelas. E, ali, bem na frente, há um
monumento de concreto, que eu admiro há décadas,
desde quando eu estudava aqui, que tem cinco partes,
representando os cinco continentes. E ele está dentro
da água, simbolizando a harmonia que precisa estar
presente, como os oceanos fazem com os nossos continentes, que sempre são cercados de água.
Então, a meu ver, ontem, houve – é bom que se
diga –, por parte de algumas que não estão interessados num Brasil melhor, atitudes que, inclusive, mancham
essas manifestações que lutam por um Brasil melhor.
Como disse o Senador Pedro Simon, todo mundo tem um telefone celular, todo mundo está filmando. De modo que os vândalos, nesse caso, precisam

JUNHO DE39055
2013

Sábado 22

ser identificados e pagar por isso, senão fica em risco
esse legítimo movimento, que nos dá a oportunidade
de uma profunda reflexão – principalmente por parte
de quem compõe as instituições – e que nos impõe
refletir sobre o que devemos fazer para que esses jovens brasileiros, que se sentem à margem dos partidos,
das instituições e até das políticas, possam se sentir
incluídos e parte de um processo de um Brasil novo,
que nós começamos a conquistar, mas que precisa
dar passos adiante.
Ouço, com satisfação, o aparte do Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Jorge Viana, Senador Paim, tenho acompanhado
atentamente o pronunciamento de todos os Senadores
aqui. Fiz questão de ficar em Brasília, porque acho que
é um dos momentos mais sérios. E olhem que é um
país, que tem, se olharmos e compararmos... O que
está me preocupando, primeiramente, Senador Jorge
Viana, é que, no Rio de Janeiro, o pessoal fala em 300
mil. É muito mais do que isso! Dez por cento de 300
mil seriam 30 mil; 1% seria três mil: então, as pessoas que se aproveitam do movimento não são 1% das
pessoas que saíram pacificamente, no Rio de Janeiro,
para protestar. Então, essa é a primeira questão. Nós
precisamos entender que há, realmente, um movimento
muito grande. É uma insatisfação, não é uma coisa específica. É uma coisa generalizada, que o Congresso,
a classe política, os políticos têm de entender. E não
adianta alguém aqui achar que vai ser diferenciado se
apoiar ou rejeitar. Não; é a instituição como um todo.
O que o Congresso tem de fazer, e urgentemente, é
chamar os líderes, fazer uma pauta, uma agenda que
esteja sintonizada com o que o pessoal está pedindo.
Acho que este seria o momento, Senador Jorge Viana,
de dizer: nós estamos entendendo o que vocês estão
refletindo nas ruas. E, no ano que vem, vai haver eleições. No ano que vem, toda essa eleição... Não é mais
a questão do voto, o que percebo é a participação.
Então, não podemos mais discutir as coisas. Quanto
a essa questão da Copa do Mundo, quando foi anunciado que íamos sediar a Copa do Mundo, eu não me
lembro de ninguém ter protestado. Pelo contrário. O
País entendia, naquele momento, que era uma coisa
excelente. Não houve informação suficiente de que
trazer a Copa para cá implicaria nisso, nisso e nisso,
ou seja, no tipo de gasto que haveria. É claro que, se
há obra supervalorizada ou alguma coisa desse tipo,
isso precisa ser colocado. O Congresso Nacional... E
aí, Senador, falo como alguém que tem uma vida inteira na política, com vários mandatos consecutivos,
do que me orgulho. No meu Estado, a manifestação
foi absolutamente pacífica. Graças a Deus, em Mato
Grosso do Sul, em Campo Grande, nós não tivemos
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nenhum tipo de acirramento ou de quebra de alguma
coisa. Pelo menos eu não vi noticiado nada assim. A
informação que eu tenho, pelos jornais, é que foi um
movimento pacífico. Quero dizer a V. Exª que eu acho
que o Congresso, nós, aqui, temos que, urgentemente,
saber qual é a agenda. É a PEC 37 que precisa ser
arquivada? É a questão da saúde, já que deixamos
de votar os 10% da participação da União? Qual é a
pauta que precisa ser colocada? É claro que isso vai
precisar de uma interlocução aqui. O Governo Federal, a Presidenta Dilma, tenho certeza... Temos que ter
sensibilidade para trazermos para o Congresso uma
pauta que possa refletir o que está sendo colocado
e está sendo dito para todos nós. E aqui não há nem
um nem outro, mas há a instituição como um todo.
Eu, pelo menos, vejo dessa forma, meu caro Senador
Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Moka, e o incorporo
plenamente ao meu pronunciamento.
Senador Paim e todos que me acompanham,
eu queria dizer que o que estamos vivendo hoje é a
expressão desse mundo novo. Temos visto manifestações em vários países, a sociedade está mudando.
A Primavera Árabe é um fato concreto que agora é
parte da história contemporânea. O mundo é outro. A
revolução tecnológica que vivemos, o fim das fronteiras
entre países, o fim das barreiras e essa possibilidade
de comunicação em tempo real nos colocam diante
de um mundo novo com problemas velhos. Os problemas do mundo seguem velhos, mas o mundo é novo.
A miséria está posta, a fome está posta, assim como
há ausência de liberdade em vários pontos do mundo.
São problemas que seguem velhos, mas o mundo é
outro, ele se comunica, em tempo real.
Eu vou dar um exemplo, Senador Paim. Há um
ano, eu ocupei aquela tribuna e anunciei que estava
abrindo uma conta no Twitter e uma página, uma fan
page, no Facebook. Há um ano. Eu, que tenho treze
mil e poucos seguidores na minha fan page – não tive
perfil no Facebook;, fui direto para uma fan page, que
é mais complexa –, já fiz postagens que foram visualizadas por 160 mil pessoas nesse ano. Então, uma
pequena página da internet, uma fan page, faz uma
postagem que é visualizada por 160 mil pessoas. Isso
é metade da população da minha cidade, Rio Branco. É
algo absolutamente novo, uma comunicação nova, viral.
São esses instrumentos de comunicação, fruto da
revolução tecnológica, que nossa juventude usa para
se comunicar, para conversar, para protestar, para falar. É a sua maneira de se organizar.
Mas, para mim, nós estamos diante de um Brasil
novo. Acho que essas manifestações, sim, são filhas
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desse mundo novo, desse Brasil novo. É real. Nós temos um PIB cinco vezes maior do que o que tínhamos
há dez anos; nós temos um salário mínimo três, quatro
vezes maior do que o que tínhamos há dez anos; nós
temos 40 milhões de pessoas que acessaram a classe
C... São 100 milhões de brasileiros que estão na classe
C. São conquistas invejáveis no mundo. Nós temos o
pleno emprego, fruto do trabalho do Presidente Lula,
da Presidenta Dilma.
Mas que tipo de novas reivindicações vieram junto com essas conquistas sociais? O Luz para Todos, o
Minha Casa, Minha Vida? Ora, eram pessoas excluídas
que agora estão incluídas. E querem mais. O grau de
exigência dos acreanos só aumentou com as melhoras que nós fizemos no Acre. Mas aumentou muito. E
aí, acho que cabe ao nosso Governo, porque eu fico
contente de ver que, de tudo que procurei ver aqui, dos
debates que ocorreram, não vimos, aqui, oportunistas
querendo jogar a culpa no nosso Governo. Não. Vimos,
aqui, Senadores de todos os partidos falando que não
há uma ação direta contra governo A, B, C ou D, mas
contra tudo e contra todos. É um questionamento às
instituições. É a busca de uma agenda nova. As manifestações precisam ser entendidas como tal, sob pena
de quem tentar fazer um entendimento diferenciado estar querendo, equivocadamente, irresponsavelmente,
fazer um manuseio ou um uso, para atender a interesses escusos, de manifestações que estão acontecendo
simultaneamente nas cidades brasileiras.
Então, Sr. Presidente, eu pergunto: as nossas
instituições estão velhas ou novas? Elas são algo
novo ou algo velho, que não se coaduna mais com
essa sociedade nova em que estamos vivendo? Não
tenho dúvida de que nossas instituições envelheceram.
Vejo, inclusive, mudanças importantes que o próprio
Executivo fez, mas acho que, especificamente no Legislativo e no Judiciário, precisamos ter mudanças. O
Judiciário fez os Conselhos, abriu um espaço para um
controle externo, mas, sinceramente, se todos podem
se comunicar com todos, em tempo real, graças à revolução tecnológica, em um aparelhinho que se carrega no bolso, que tem custo baixo, se isso ocorreu,
se isso aconteceu, e se temos problemas velhos, as
pessoas se sentem, de algum jeito, frustradas por não
terem canais de participação. Daí, acho que cabe ao
Executivo inovar mais ainda.
Lembro muito bem o começo do governo do
Presidente Lula. Uma das ações mais importantes...
Alguns não entendiam: “Mas para quê? Nós já sabemos o que tem que ser feito!” O Presidente foi muito
questionado quando estabeleceu que teria de fazer
conferências em todas as cidades, em todos os Estados, sobre os temas possíveis. Foram conferências,
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encontros, debates para ouvir as pessoas, para tentar
buscar a participação das pessoas. Foram gestos, atitudes como essas que criaram um ambiente que nos
fez governar este País por 10 anos. Passados 10 anos,
com o Brasil mudado, com o mundo mudado, o que
nós devemos fazer de novo, de inovação, para que as
pessoas se sintam acolhidas?
Nesse aspecto, acho que podemos identificar
um envelhecimento indesejável dos partidos políticos
na relação, por exemplo, com a juventude. Todas as
grandes mudanças do mundo tiveram um envolvimento
direto da juventude. Todas as grandes mudanças. Mas,
Presidente Paim, eu pergunto: que partido, hoje, no
País – estou incluindo o nosso, PT –, tem como maior
prioridade a juventude? Que partido, neste País, consegue ser uma referência por tratar de maneira adequada, com canais, a juventude? Eu não conheço. Há
intenção? Está escrito no Estatuto?Tudo bem. Pego,
aqui, matéria de hoje falando “PT não deu atenção a
essa nova forma de movimentos sociais.”
Nossos movimentos sociais – V. Exª, que é tão
dedicado, que faz tantas audiências... –, legítimos, que
conseguem grandes conquistas, também estão bastante ultrapassados. A pauta, a agenda é uma agenda
de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. As mudanças não
foram incorporadas, como o dinamismo que o mundo
vive hoje, esse mundo sem fronteira, esse mundo de
tempo real. Os sindicatos e as corporações diminuem
o seu prestígio há muito tempo, porque são, cada vez
mais, corporações defendendo direitos exclusivos, ganho salarial, que não pensam a cidade que vivemos,
o Estado que vivemos, o mundo que vivemos, o País
que vivemos. Esse movimento da juventude, não! Esse
movimento da juventude...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) –...quer
discutir qualidade de vida nas cidades, esse movimento na rua quer discutir os serviços públicos, quer
discutir espaços de convivência. Isso é novo para os
partidos, para os governos. Aqui, eu vejo: “Juventude
do PSDB critica e, depois, elogia a população nas
ruas.” É suprapartidário, o problema é suprapartidário.
O sistema político brasileiro está envelhecido. É fato!
Quando cheguei aqui, eu falei que iria lutar pela reforma política, porque ela depende só do Parlamento,
mas não fazemos a reforma política, nem melhoras
no sistema político.
Financiamento de campanha. Eleição no ano que
vem. De novo, teremos aquele velho esquema: contratar um banco para ganhar eleição e uma banca para
se defender dos processos. Vejam bem que, para ganhar eleição no Brasil, com todo respeito, duas grandes
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prioridades: ter um banco, ou seja – estou traduzindo
–, ter dinheiro e ter defesa de advogado do outro lado.
Por que não criar mecanismos novos, modernos, que
incorporem as redes sociais, para financiamento de
campanha? Doação, tempo real. Doou agora? Caiu
dinheiro? Está na rede. Todo mundo acompanha, em
tempo real, quem está ganhando dinheiro, de onde
está ganhando, para poder bancar os seus custos de
campanha. Há muito a ser feito para resgatar, caso
seja feito, o prestígio, o respeito do cidadão ao voto,
porque o maior patrimônio do processo democrático
que o cidadão tem é o seu voto, que hoje não vale
nada. E aí a representação política fica diminuída, e
aí instituições como esta Casa, que é uma das mais
importantes numa democracia, perdem força, perdem
prestígio, perdem voz.
Penso, Sr. Presidente Paulo Paim, que está passando da hora de nós fazermos as inovações, as mudanças que a sociedade, principalmente a nossa juventude, quer. O Brasil é um país jovem, ainda é um
país jovem, e tem, agora, uma oportunidade. Eu acho
que os governos têm que encontrar uma maneira diferente. Não é essa coisa atrasada que emperra por
causa de uma burocracia, que empodera a incompetência, que esconde os desvios... Essa Lei nº 8.666,
a Lei das Licitações, isso é coisa velha, ultrapassada,
de um tempo passado, que distorce o que é certo e
esconde o que é errado. Não ajuda em nada. A Lei das
Licitações é uma lei ultrapassada, porque poderíamos
dar outro tipo de transparência para a sociedade, não
para os burocratas. A Lei nº 8.666 é uma justificativa
para os burocratas. Fui prefeito, fui governador... É uma
lei burra. Que tal, na hora de construir estádios – estou
falando para que a gente possa ter as coisas de maneira diferenciada –, você ter absoluta transparência,
nas obras grandes, em tempo real, do seu andamento delas?. Temos ferramentas que permitem isso. Mas
não! São processos intermináveis, com questionamentos questionáveis, feitos por burocratas, por pessoas
que, às vezes, estão interessadas em outras coisas,
não em fiscalizar obras.
A gente vê isso no Acre e em tudo que é lugar,
em vez de haver um sistema transparente, que dê
satisfação ao cidadão, dizendo: “Está havendo esse
investimento desse tamanho, mas estou acompanhando, é possível acompanhar. Esse é um custo de que o
Brasil precisa para ficar melhor”.
É óbvio que não tenho dúvida de que nós vamos encontrar uma maneira de superar isso e de que
vamos fazer uma boa Copa do Mundo em 2014. Nós
temos de superar essa dificuldade agora, na Copa das
Confederações. O Brasil precisa estar unido, em paz,
celebrando, festejando. Mas vamos alcançar isso se
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tomarmos algumas atitudes, se assumirmos alguns
compromissos de promovermos mudanças importantes
para o nosso povo, especialmente num novo diálogo
com a juventude.
É claro, Sr. Presidente Paim, que há problemas
seriíssimos nas cidades brasileiras. Olhe: metrôs, serviços de ônibus, tudo que é atividade de serviço público é muito precário neste País, como o metrô de
São Paulo. Em tudo que é lugar para onde viajo, eu
só ando de transporte coletivo, de metrô. Em Brasília,
muitas vezes, no fim de semana, vou à Feira do Guará. Em São Paulo, você é arrastado para dentro do
metrô quando nele quer entrar e também na tentativa
de dele sair em alguns horários, pela quantidade de
pessoas. É lenta e ineficiente a maneira com que há
a expansão da rede de metrôs no Brasil.
Repito aqui uma frase, porque gosto dessa área...
O cargo que ocupei que mais me deu satisfação – é
claro que tenho muito orgulho de ter sido governador
– foi aquele em que trabalhei diariamente, o de prefeito, que é muito importante. Graças a Deus, consegui
promover mudanças em Rio Branco que mexeram na
qualidade de vida! Foi o que fizemos no Estado, e isso
segue agora com o Governador Tião Viana e foi feito
pelo Governador Binho.
Mas devo dizer uma frase que ouvi outro dia de
um ex-prefeito de Bogotá. Ele fala que uma boa cidade, uma cidade moderna no mundo não é aquela que
o pobre adquire um carro para se locomover. Senador Cristovam, não se identifica – quem falou isto foi
o ex-prefeito de Bogotá –, não se reconhece uma boa
cidade a partir da ideia de que o pobre passa a comprar um carro para se locomover na cidade. É melhor
entender que uma cidade está mais adequada quando
o rico deixa de andar de carro para andar num transporte coletivo. Aí, sim, há uma tradução melhor de que
há uma qualidade de serviços públicos.
Quero aqui aproveitar e registrar a presença de
Carlos Marques, que é um bom e querido amigo, que
aqui chega muito bem acompanhado pelo Senador
Cristovam. Carlos, aliás, dedicou a mim um livro que
ele escreveu, contando parte – aquilo que foi possível
contar – de sua memória, de seu testemunho na vida
na França, neste País, no Acre. Eu queria aproveitar
e cumprimentá-lo.
Sr. Presidente, para concluir, nós precisamos
inovar, criar canais novos, estabelecer um diálogo
novo com a juventude. Nós precisamos entender que
estamos no século XXI, não no século XX, e que as
demandas colocadas por nossa juventude precisam
de canais, mas não desses envelhecidos que temos.
Os nossos partidos, todo eles, incluo o meu, como já
falei, não têm espaços adequados para lidar com a ju-
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ventude, pois envelheceram, não inovaram. Os nossos
governos, as nossas instituições não criaram canais
que atendam a esse mundo novo, que é fruto da revolução tecnológica, em que as pessoas se comunicam
com tudo e com todos em tempo real, menos com as
instituições, menos com seus representantes.
Teimosamente, não fazemos reforma política, não
inovamos, não trabalhamos, como deveríamos, a transparência e ficamos presos a leis velhas, ultrapassadas,
arcaicas, como a Lei nº 8.666, a Lei de Licitações, que
é envelhecida e nada traz. Nós nos prendemos a uma
forma de nos comunicar e de fazer política que é absolutamente obsoleta.
Antes de realmente concluir, ouço com satisfação
o aparte do Senador Cristovam, que me pede. Fico
honrado de poder ouvi-lo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, primeiro, expresso minha satisfação de ouvir um discurso como o seu, com a lucidez de quem
ouviu a voz do povo e começa a se perguntar onde é
que nós erramos e como é que nós corrigimos o erro.
Eu conheço o prefeito de Bogotá, e muitos aqui dizem
tudo isso há muito tempo. O senhor mesmo, indiretamente, quando fala na cidadania aplicada à floresta,
à florestania, tem essa visão.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Inovar!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Agora, por que é que a gente pensa isso e não consegue
fazer com que isso vire realidade no Brasil? O senhor
é Vice-Presidente desta Casa, é um dos mais importantes membros do Partido dos trabalhadores, que está
no poder há dez anos. Sou um Senador da República.
Durante 15 anos, fui militante, com muita satisfação,
do Partido dos Trabalhadores. Fui Ministro do Governo
do Presidente Lula. Por que nós não temos nenhum
poder mais? Por que ficamos aqui – falo de nós, não
estou criticando ninguém – fazendo uma autocrítica?
Muitas vezes, eu me sinto como se estivesse dando
minha aula na UnB, não como quem está conduzindo
o Brasil. Talvez, o maior erro nosso – porque é o erro
dos erros – seja o de não termos descoberto uma maneira de fazer política em que o povo seja ouvido sem
precisar estar aqui dentro, sempre precisar ir para a rua,
fazendo manifestações. Nós quebramos esses meios
de comunicação, definimos as prioridades conforme
nosso gosto, agimos aqui sem ouvir o que o povo quer.
Alguém consultou o povo se queria Copa ou escola?
E era até capaz de que ele quisesse a Copa mesmo.
Mas houve um simples impulso do Presidente Lula naquele momento. Nós consultamos o povo se daríamos
isenções fiscais aos automóveis ou se investiríamos em
linhas de metrô nas nossas cidades? Nós não o fizemos.
Quando digo que devemos escutar o povo, não quero
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dizer que devemos escutá-lo com plebiscito, não, mas
com o sentimento da alma do povo. Nós, como líderes,
deveríamos nem precisar fazer consultas formais. Nós
deveríamos ter tão grande identidade com que o povo
quer, com aquilo de o povo precisa – inclusive, as próximas gerações –, que, automaticamente, sairia de dentro
de nós aquilo que está a favor do povo. Não estamos
conseguindo fazer isso. Não foi uma, nem duas, nem
três vezes que eu falei aqui – e V. Exª mesmo já tocou
nisso – que a Presidenta precisava ouvir, inclusive, a
oposição. Ouvir só as pessoas ao redor é monólogo,
não é diálogo. É, sobretudo, importante ouvir as forças
contraditórias, que têm visões diferentes, mesmo que a
gente não adote as visões diferentes. Há cooptação da
UNE, há cooptação das centrais sindicais, há cooptação
de partidos que são tão diferentes do PT que parecem
estar em outro planeta. Cooptamos. Cooptamos através
de cargos. Esquecemos a palavra “consenso” em benefício da palavra “acordo”. E essa é uma das causas
dessa crise. Nós não procuramos consenso; procuramos acordo. Acordo é aquilo que a gente faz para estar
junto por uma coisa bem concreta naquele momento,
como, por exemplo, um aumento de salário na data
base. Trabalhador não tem consenso com patrão. Isso
não ocorre, isso não existe. Existe acordo. Mas, em uma
nação, não basta acordo, é preciso consenso. Acordo a
gente faz dando cargo, facilitando dinheiro, como se diz
por aí. Para ser diretor dos fundos de pensão, fazem-se
acordos políticos. É acordo, não é consenso. Consenso
é pensar onde é que vão estar esses fundos daqui a
30 anos, onde é que vão estar as crianças que vão se
aposentar daqui a 30 anos com esses fundos. Então,
onde é que a gente está... Nem uso mais o verbo “errar”. Digo: onde é que nós estamos sendo impedidos de
sintonizar nossa alma com a alma do povo brasileiro?
Não é só o atendimento das reivindicações imediatas
do povo que está vivo hoje. Também levamos em conta
as aspirações do povo na sua permanência histórica,
daqui a cem anos. Como é que vamos fazer para que
o senhor e eu não fiquemos aqui como estamos hoje?
Dizemos: “Os políticos...” Nós o dizemos como se não
o fôssemos. Eu digo “os políticos” como se eu não o
fosse. Fazemos críticas e análises, em vez de exercermos o poder. Nós ganhamos as eleições para isso. Só
para concluir, quero dizer que, ontem, aqui, nós, um
grupo de Senadores, fizemos uma vigília. Nós estamos
propondo algo que, a meu ver, permitiria transformar
essas manifestações em uma revolução. Manifestação
de um milhão de pessoas exige revolução. Se nós não
fizermos uma revolução, esse povo “não volta para
casa” – entre aspas –, porque, a partir de agora, há
algo novo. O senhor falou aí dos meios de comunicação novos. As manifestações agora são permanentes,
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só que, às vezes, são feitas na rua e, às vezes, são feitas em casa, no computador. Mas eles estão ligados.
Estão em permanente mobilização os jovens de hoje.
Como é que a gente faz uma revolução? Não é no sistema econômico – aí deve haver ajustes – e não é no
sistema social, pois aí deve haver prioridades. A única
revolução que eu vejo possível é na política, na forma
de fazer política, na estrutura legal da política. Por isso,
nós defendemos ontem aqui que o passo para atender
a essas reivindicações é a convocação de um grupo de
pessoas, por eleição, para elaborar uma reforma política, uma constituinte exclusiva para a estrutura política.
Diga como é que vai haver punição de corruptos. Aliás,
melhor ainda, como é que a gente vai conseguir construir um sistema em que não haja corrupção, em que
mesmo um ladrão, assumindo um cargo, não consiga
roubar? Como é que vai haver o casamento entre os
três Poderes? Como é que as prioridades serão definidas? Respondendo à sua preocupação, como é que a
gente incorpora na tomada de decisões no Congresso
o que o povo está pensando e dizendo para gente pelos meios das redes sociais? Essa constituinte deveria
ter um ano para fazer o seu trabalho. E, depois desse
ano, nenhum dos constituintes poderia ser candidato
por oito anos pelo menos, porque, se podem sê-lo, isso
já deforma a Constituição que eles fazem.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
bem!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Vamos falar com franqueza: não temos condições de
fazer uma reforma política aqui porque estamos pensando na nossa eleição daqui a um ano, na minha eleição daqui a seis anos, que seja – não muda muito –,
ou na sua eleição também daqui a seis anos. Tem de
haver alguém que não pense em eleição. Eu gostaria
de ver isso. Por que não sugerir isso às autoridades
e à própria Presidenta, que, hoje, imagino, deve fazer
uma fala? É preciso dizer: está na hora de atendermos o que o povo quer, de fazermos uma revolução.
A revolução, hoje, deve ser feita no funcionamento da
política desacreditada, e isso se fará, a retomada dessa
credibilidade, por meio de uma Constituinte, que pode
se eleger em 2014, para não haver custo adicional.
Cinquenta pessoas deste País devem estar dispostas
a dedicar um ano para elaborar essa reforma política,
sabendo que é o último papel que vão fazer na política, porque a maioria vai ter uma idade avançada e,
depois de oito anos, não poderá mais se candidatar a
nada. Essa é uma sugestão que a gente poderia tirar
desses movimentos. O resto é mais demorado. Melhorar a escola, melhorar a saúde, tudo isso virá depois
da reforma política de que o Brasil precisa.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço o aparte de V. Exª.
Não tenho dúvida, Senador Cristovam – temos
conversado sobre isso –, de que deve haver mais diálogo, mas de que também deve haver uma atitude
concreta, objetiva, que trabalha na essência da nossa
conquista. A democracia no Brasil foi conquistada, não
foi dada, mas envelheceu, não se modernizou. Os partidos estão absolutamente sem os instrumentos para
se modernizarem. O meu Partido mesmo, o PT, aqui
faço jus, tomou a decisão de priorizar a reforma política, mas de alguns dos conteúdos já discordo. Mas
tomou uma atitude, colocou isso como ponto central.
Mas o essencial é um caminho muito parecido
com esse que V. Exª apresenta, se não esse: grupos
precisam trabalhar a reforma política, sem que haja a
possibilidade de eles se beneficiarem dela diretamente,
para não haver uma contaminação. Penso que esse
é um ótimo caminho, porque ou fortalecemos os partidos, a representação, ou, então, criamos uma maior
fragilidade na essência das instituições, desta Casa,
do Congresso Nacional. Aí comprometeremos, sim,
aquilo que conquistamos: a redemocratização do País.
Eu queria concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que me acompanham. É claro que as
atitudes, os atos de violência, sejam da polícia, sejam
de manifestantes, precisam ser repudiados. Não ajudam em nada. Aliás, comprometem muito.
Então, todos nós aqui – ouvi falar o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Pedro Simon, o Senador
Paim, todos os Senadores, o Senador Moka – temos
uma posição clara contra a violência, seja policial ou
de segmentos dessa manifestação legítima.
Agora, o problema é que esses atos de violência, isolados, como já falei aqui, inclusive do Itamaraty,
têm grandes repercussões, no Brasil e no mundo. Daí
a importância de pormos fim a isso. Acredito que aí é
necessária uma ação das forças de segurança, para
imediatamente identificar essas ações de violência e
fazer um enfrentamento com elas, de maneira adequada, sem uso de mais violência. Essa expectativa,
todos nós, a sociedade quer e precisa ter.
Não é possível que delegações de times de futebol, ou mesmo da Fifa, corram algum risco neste
País de serem vítimas de violência. Isso é inaceitável,
independentemente do debate interno de que o Brasil
está sendo palco neste momento.
Daí a importância de uma ação efetiva das forças
de segurança, no sentido de garantir que não haverá
nenhum tipo de convivência, de tolerância a atos de
violência neste País pacífico, que é o nosso Brasil.
Esse problema que estamos vivendo não é um
problema de Governo. É um problema da Nação bra-
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sileira. Daí é salutar identificar essa posição suprapartidária de todos. É da Nação, e não existe nação sem
povo. Então, é um problema do povo brasileiro. Não é
do governo A, B, C ou D. É suprapartidário. E é dentro
dessa visão que nós temos que encontrar um caminho.
A proposta que traz, desde ontem, o Senador
Cristovam – aliás, já faz isso há algum tempo, e eu
concordo –, naquilo que nos cabe responder com uma
atitude concreta, objetiva, pensando a Nação brasileira,
o povo brasileiro, e não nos nossos partidos, e não nas
nossas querências, a reforma política tem que estar
no centro. Essa é atribuição exclusiva do Parlamento,
do Congresso Nacional. Depende só de nós, Senador
Cristovam. Mas o Brasil, a democracia brasileira, a
Nação brasileira dependem muito dessa atitude, cuja
iniciativa só depende do Parlamento.
Ou vamos fazer, ou vamos seguir perdendo prestígio e correndo o risco de uma desmoralização crescente para a ação dos partidos, da atividade política e do
Parlamento. Esse chamamento, devemos fazer todos.
Sou da Mesa Diretora do Senado. Assumo o
compromisso, como já o fiz, de conversar com o Presidente Renan, que tem dado demonstrações de que
quer resgatar o prestígio do Senado e do Congresso
com atitudes que já adotamos nesses meses, nesses
poucos meses em que estamos na Mesa Diretora.
Acho que nós temos que mexer na agenda legislativa, estabelecer claramente a maior prioridade. Se
a maior, consensuada, que eu defendo, é a reforma
política, então que coloquemos a reforma política no
centro, como uma vitória dos que foram às ruas, dos
que estão nos alertando de que a situação não está
boa, de que temos problemas.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E, dentro desse aspecto, acho, sinceramente, que seria uma
grande resposta e seria, sim, uma revolução, modernizando, inovando a participação política neste País,
dando um sinal para o mundo de que o Brasil é um País
contemporâneo, a partir de um sentimento que está na
alma do brasileiro, a democracia, mas também o sentimento de justiça de um País que seja uma espécie
de design de qualidade de vida para o mundo, porque
o mundo admira o jeito do brasileiro ser, e nossas instituições precisam atender a essa expectativa. Devemos transformar essa admiração que o mundo tem por
todo o nosso País em algo que possa ser duradouro.
Eu não tenho dúvida, Senador Presidente Paulo
Paim, de que parte dos problemas que estamos vivendo hoje são frutos dos...
(Interrupção do som.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... que
tivemos nos últimos (Fora do microfone.) anos.
Os aeroportos estão cheios, ineficientes; as estradas, com problemas; os portos não funcionam adequadamente, uma infraestrutura que não dá mais suporte, daí a preocupação do Governo da Presidenta
Dilma de fazer grandes mudanças. Então, elas são
fruto desse gigantismo do Brasil. Normal. Temos que
melhorar tudo isso, como disse o Senador Cristovam,
rapidamente: modernizar portos, aeroportos e estradas,
fazer ferrovias, mas temos que trabalhar fortemente no
funcionamento das cidades.
Oitenta e quatro por cento dos brasileiros vivem
nas cidades – ou tentam viver nelas. O DF tem quatro
milhões de habitantes, é um aglomerado urbano. Acho
que é o terceiro ou quarto maior do Brasil. E qual é a
qualidade de vida que nós temos? Reclamamos por
demorarmos 20 minutos no deslocamento de carro
do Plano Piloto para o Congresso. Estou falando para
andar 7 quilômetros. E aqueles que têm que andar 70
quilômetros dentro do Distrito Federal? Quantas horas gastam? Que qualidade de vida têm nessas horas
gastas no transporte coletivo? É nisso que nós temos
que mexer: na qualidade de vida nas cidades, na qualidade dos serviços nas cidades.
Então, eu concluo dizendo que tudo o que nós
estamos vivendo, certamente, é filho das conquistas
que tivemos nos últimos anos: uma classe média de
100 milhões de pessoas; 40 milhões de pessoas incluídas; o salário mínimo, que se multiplicou por quatro nos
últimos anos, nos últimos dez anos, é fruto da política.
Mas, qual é o novo passo que temos que dar
na política? Porque essas pessoas que alcançaram
cidadania querem mais. Elas querem a cidadania do
século XXI, não a do século XX.
Lá no Acre, nós trabalhamos com a Florestania,
com inovação. E é isso que eu acho que nós estamos
vivendo agora, neste momento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Então, eu quero, avançando no seu conceito, me referir à “planetania”.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – “Planetania”. É verdade.
Eu só queria dizer que espero que encontremos
uma maneira de, rapidamente, pôr fim a todo tipo de
violência que possa estar vindo; que criemos mecanismos nas instituições que deem alento e que se comuniquem com esse movimento, para que se possa,
nessa sinergia positiva, apontar um Brasil melhor, uma
Nação brasileira melhor para nós e para o mundo.
Perguntaram-me várias vezes o que é que está
acontecendo no Brasil – em casa, no trabalho, a toda
hora me perguntam. Eu acho que estamos vivendo
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um terremoto. Eu falei isto para algumas pessoas: “O
Brasil está vivendo hoje um terremoto.” “O que é um
terremoto?” “Terremoto a gente não pode prever quando vai acontecer, em que intensidade vai acontecer,
qual dano vai causar, e o local certo, também não.”
Mas uma coisa nós sabemos em relação ao terremoto: é um acúmulo de energia naquelas rochas; vai-se
acumulando, vai-se acumulando, e, de uma hora para
outra, ela se dissipa, ela aflora, e aí chacoalha a terra.
O que nós estamos tendo no Brasil é um terremoto. É um acúmulo de energia na nossa juventude,
na nossa sociedade, que vem por várias razões. E aí
ela aflora, sem dia nem hora marcada, e numa intensidade que não se pode prever, mas é muito grande,
é muito intensa.
Estamos falando agora de milhões de pessoas na
rua, e esse terremoto pode nos dar a oportunidade de
começar uma fase nova na vida da Nação brasileira.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E é
isso que eu acredito ser possível, mas, para que isso
aconteça, nós precisamos fazer uma grande mudança.
A nossa juventude está mostrando que mudou, na
percepção com os governos, com os partidos, com as
instituições. Ela está na rua, dizendo: “Nós mudamos.”
Agora, e as nossas instituições, mudaram? Querem
mudar? Aceitam mudar?
Eu vou ficar muito honrado se, nesses seis anos
que tenho de mandato, Senador Paim, e que V. Exª
também tem, eu puder colaborar para atender às expectativas da juventude desta Nação brasileira, que
se levanta. Tomara!
Eu ouço ainda, só para concluir de vez mesmo,
o Senador Cristovam.
Por gentileza, Senador Cristovam.
Eu já extrapolei a boa vontade do meu Presidente, com o tempo usado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Só
para dizer que a metáfora do terremoto é boa a posteriori, depois que aparece o terremoto, mas há uma
diferença: é que esse terremoto nós construímos, ou
por ações erradas, ou por omissão de ações certas.
Nós, políticos, os Líderes deste País. Por outro lado,
como todos os terremotos também, você sabe que
vai acontecer um dia, não sabe quando. Era impossível prever a data. Eu próprio vou lhe contar um fato:
no meu artigo, que tenho a cada 15 dias, no jornal O
Globo, eu mandei, na quarta-feira, o que se poderia
fazer com o dinheiro gasto no estádio de futebol de
Brasília. Se aplicado em educação, dava para fazer
6.500 engenheiros do ITA, da primeira série do ensino
primário até a última do curso deles. Na quarta-feira,
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quando acabei de mandar, eu vi as declarações do
Ministro Mantega sobre “que crise é essa”. Consegui
que o editor me cedesse o artigo e esperasse o outro, que fiz em poucas horas. Um erro incrível. Se eu
tivesse imaginado que isso iria acontecer, eu tinha
deixado o artigo da Copa, que tinha tudo a ver com
esse momento. Terminei indo por uma coisa diferente.
Ninguém previu o dia, mas todos que estivessem um
pouquinho alertas saberiam que isso iria acontecer
ainda no Governo da Presidenta Dilma, no próximo
governo, no outro. Mas todos os ingredientes estavam
dados: os ingredientes da impunidade; os ingredientes
das informações de corrupção; o ingrediente de nós
aqui estarmos, por exemplo, hoje, vazios – numa crise
dessas, isso aqui era para estar cheio –; o ingrediente
de fazermos eleições de presidentes pelo voto secreto
– o povo se irritou profundamente com isso –; o ingrediente de votarmos a Lei dos Portos sem ler, sem saber
o que estávamos votando. O povo viu pela televisão.
O ingrediente do abandono da saúde, do abandono
da educação de base, apesar de alguns bons gestos
no ensino superior. Tudo isso são ingredientes – o senhor falou das placas tectônicas que vão se chocando
– que nós fizemos, por omissão do que era certo ou
por ação do que era errado. Isso é o que precisamos
saber. Eu fiquei surpreso, sim, quando eu vi tudo isso,
mas, Senador Jorge, eu fiquei mais surpreso por estar
surpreso, porque eu falei tantas vezes aqui que isso ia
acontecer, por cinco anos, que eu não tinha o direito
de ficar surpreso. Eu deveria ter dito: “Caramba, está
vendo?” Dava para ter previsto, mas era impossível
prever o momento. O fato, sim, era possível prever,
como é possível prever, agora, Senador Paim, que
essa meninada não vai mais para casa. Ela pode até
sair das ruas, mas ela vai para a rede. Essa rede está
montada, essa rede pode ser rearticulada em poucos
meses, aliás, daqui a poucos meses,...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Minutos.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
...em poucas horas ou minutos, mas não automaticamente, embora estejam dizendo que amanhã haverá
mais manifestações. Vai acalmar nas ruas, mas não
vai acalmar no espírito do povo. Então, a metáfora do
terremoto é boa, mas, desta vez, a gente tinha de saber que ia ter esse terremoto, e deveríamos saber que
esse terremoto era como uma bomba que a gente pode
desarmar, o que não podemos fazer com o terremoto
geológico. Esse, poderíamos ter desarmado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Bem,
eu agradeço e só queria dizer que espero que os que
fazem uso da violência sejam identificados e excluídos
desse movimento tão legítimo.
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Da mesma maneira também, eu digo que é lamentável que, ao longo desses anos, a gente tenha
visto pessoas que trabalham também contra o Brasil,
com posições que ainda carregam aquele complexo,
como disse Nelson Rodrigues, de vira-lata no Brasil.
Aqui, eu vejo Parlamentares trazendo propostas
para o Brasil ficar ainda melhor. Eu acho que esse é
o sentimento que tem de nos mover, como bem disse
o Senador Cristovam.
Fiz a figura do terremoto porque houve um acúmulo de energia. A gente sabe que há algumas placas, no Planeta, que vão, em algum momento, dissipar
essa energia. Vai ocorrer. Como nós fomos acumulando
energia, e energia ruim, em algumas situações, e como
nós mudamos o Brasil, certamente estamos vivendo
hoje uma situação absolutamente nova.
Espero que se possa encontrar um trilho para
seguir e que se possa fazer o melhor uso dessa manifestação, desse descontentamento, desse alerta,
dessa exteriorização que a gente vê ser colocada pela
nossa juventude diante das instituições, das políticas
públicas, dos serviços públicos.
(Soa a campainha.)
Então, eu estou aqui renovando a minha fé no
Brasil, na alma brasileira, de paz, de um país que quer
seguir sendo exemplo de alegria para o mundo, de felicidade, mas que quer, também, uma atitude concreta
de instituições como o Congresso Nacional, que precisa ouvir, absorver e tomar uma atitude a partir dessa
mensagem recebida das ruas.
Se nós não adotarmos medidas, o Congresso,
ou os Governos, e outras instituições, como o próprio
Judiciário, aí, sim, nós estaremos colocando em risco
a oportunidade que temos todos de promover essa revolução pacífica que o nosso povo clama para que o
Brasil fique moderno, ponha os dois pés no século XXI,
e que possamos dar um passo adiante dessa década
de conquista, porque, falo com orgulho, o Partido dos
Trabalhadores, liderado pelo Presidente Lula, inclusive V. Exª que foi Ministro é parte disso, nós tivemos
grandes conquistas no Brasil nos últimos dez anos.
E, agora, novas conquistas devemos ter na nova
década? Esse é o desafio posto, porque o cidadão
brasileiro falou: “Elas só serão conquistas se tiverem
e contarem com a minha participação”. A nossa juventude está dizendo claramente: “Queremos mais e
melhores conquistas, mas com a nossa participação”.
É um recado para o Governo e para as instituições.
E vamos ficar com os ouvidos bem atentos e com a
disposição de mudarmos, se quisermos estar à altura
do Brasil de hoje que está nas ruas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Jorge Viana, eu queria convidar V. Exª
a assumir aqui a Presidência, nem que seja por um
período, só para que eu faça uma gravação. É para a
equipe da Nova Central, que realiza congresso esta
semana, e a gravação passaria lá na abertura.
Ao mesmo tempo, já convido o Senador Cristovam para assumir a tribuna.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta
Casa hoje devia estar cheia, Senador. Sei que cada
um tem que ir às suas bases. Eu tenho não sei se o
privilégio, ou o esforço do dia a dia, de ser Senador
por aqui. Eu sou Senador todos os dias nas bases e
aqui. Como gosto de dizer, eu sou, todos os dias, um
pouco Senador, um pouco vereador. É uma situação
diferente da dos outros, mas não custava nada suspenderem as bases locais hoje e estarmos todos aqui
discutindo o assunto.
Ontem cedo, eu falei com o Presidente Renan,
sugerindo – e o Senador Jorge, como Vice-Presidente,
poderia auxiliá-lo nisso – que ele deveria convocar um
grupo de Senadores, obviamente aberto aos que quisessem, para discutirmos esse assunto. Já que nunca
é possível preencher este plenário, por que ele não reúne, Senador Jorge, 10, 15 pessoas, Senadores para
discutirmos que terremoto é esse, onde erramos que
deixamos as placas tectônicas se chocarem umas com
as outras entre nós e o que fazer?
Senador Jorge, eu me entristeço profundamente
por não poder ir às passeatas, porque eles não aceitam políticos. Eu só poderia ir às passeatas se pusesse
uma peruca, uma barba e até, talvez, colocasse uma
daquelas máscaras que eles estão usando. Senão, eu
não poderia ir. É triste ser representante do povo, ter
tido tantos votos e saber que, neste momento, pelo
fato de ser político, você não é visto como um deles.
Eu escrevi, não faz muito tempo, há uns três anos,
um livrinho chamado Reaja!, no qual, na verdade, está
tudo isso aí. Tenho certeza, Senador Jorge, de que,
se eu não fosse Senador, esse livrinho hoje seria um
best-seller, porque é isso que está aí. Eu digo: reaja!
Reaja a isso! Reaja a isso! Reaja a isso! Reaja aos
partidos! Reaja! Jovens, reajam! Mas eu sou Senador.
O livro fica sob desconfiança.
Eu fico muito triste com essa situação, mas tentei
incorporar o que está por trás de tudo isso. Eu comecei
a perguntar: o que essa meninada gostaria que fosse
feito, unindo todos eles? Porque melhorar a educação são alguns; acabar a PEC 37 são outros; acabar
a corrupção são outros. Mas o que unificaria todos?
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Talvez, Senador Jorge, eu radicalize agora, mas
acho que para atender o que eles querem nós precisaríamos de uma lei com 32 letras: estão abolidos os
partidos, estão abolidos todos os partidos. Isso sensibilizaria a população lá fora. Hoje, nada unifica mais
todos os militantes e manifestantes do que a ojeriza,
a desconfiança, a crítica aos partidos políticos.
Talvez seja a hora de dizermos: estão abolidos
todos os partidos. E vamos trabalhar para saber o que
colocamos no lugar – se colocamos no lugar outros
partidos ou outra coisa.
E aqui quero fazer uma referência ao seu Estado
e a Marina Silva. A ex-Senadora Marina Silva parece
que está na frente de tudo isso, salvo que criou criou
um partido, então ficou igual. Mesmo que o partido
tenha o nome do que não é partido, é partido: teve de
conseguir as assinaturas, vai entrar no mesmo sistema, vai receber fundo partidário, porque espero que a
lei que o proíbe de receber não passe aqui.
Nós precisávamos é dar um tempo para reorganizar os agentes políticos sob formas diferentes de partido ou sob forma de outros partidos. Não precisaram
colocar esta faixa: “Abolem-se os partidos”. Ela está
na cabeça de todos.
Nossos partidos não refletem mais o que o povo
precisa com seus representantes, nem do ponto de vista
do conteúdo, nem do ponto de vista da forma. No conteúdo não estamos incorporando todos os problemas
da contemporaneidade; estamos presos a um discurso
velho, antigo. A prova – o Senador Jorge falou aqui –
é que falamos ainda em aumentar o Produto Interno
Bruto, e não em melhorar o bem-estar; falamos em
mais carros, e não em melhor transporte. Ficou velho
o nosso discurso. Falamos em cidadania, e não falamos em florestania ou em planetania, como costumo
defender, que é um salto adiante, colocando-se todas
as florestas do Planeta juntas e todas as populações
juntas, numa visão comum de todo o Planeta. Ficamos
velhos nas propostas. E ficamos velhos nas formas.
Aliás, quero fazer justiça aqui a uma coisa: a primeira vez em que ouvi falar – faz mais de cinco anos
– que ficamos velhos na forma de fazer o Congresso,
porque não conseguimos entender ainda a verdadeira
dimensão da Internet e de como essa Internet pode
influenciar a maneira como funcionamos aqui, a primeira pessoa que ouvi falar nisso, sentado ali, foi José
Sarney, com seus 80 anos de idade. E um político, inclusive – não faz mal nenhum dizer –, tradicionalíssimo.
Mas ele alertou aqui, pela sensibilidade que tem, que
algo tem de mudar na maneira de fazermos o diálogo
com o povo; que não basta mais dialogar uma vez a
cada quatro anos: é preciso dialogar a cada quatro
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minutos – a cada quatro minutos, que é o tempo que
se leva para receber uma quantidade de mensagens.
Eu uso muito as redes. Eu uso muito o tal do Twitter. Eu tenho satisfação de usá-lo, embora me dê um
trabalho brutal, pois tenho 337, deve estar mais hoje,
338 mil seguidores no Twitter. A cada minuto, recebo
dezenas de mensagens, muitas me criticando, muitas
cobrando, de vez em quando algumas elogiando, é verdade. Ali eu faço um diálogo, mas ainda não aprendi
como trazer esse diálogo aqui para dentro. Ainda fica
um pouco uma coisa de professor, de acadêmico, e
não de político, porque não sabemos como utilizar os
instrumentos para trazer as ideias do povo, que chegam pelo Twitter, para as cadeiras de Senador. Mas
não é através dos atuais partidos.
Ontem, defendi, e assinamos seis Senadores, a
proposta da convocação de uma Constituinte exclusiva
para a reforma política no prazo de um ano, inclusive
com a possibilidade do voto avulso – fico contente,
mais uma assinatura –, de tal maneira que alguém possa ser eleito sem ter partido. E os que vão fazer essa
reforma política também não possam ser candidatos,
porque não devem fazer as leis pensando se vão ou
não ser beneficiados.
Creio que essa é uma proposta que poderia levar à revolução. Não há manifestação de um milhão
de pessoas em um dia que não exija uma revolução.
Aliás, Senador Jorge Viana, espero que a Presidenta
entenda disso.
Estou muito temeroso que a Presidenta saia da
reunião que está fazendo hoje com os seus ministros
e, segundo dizem, com o seu marqueteiro – e será
um erro tremendo tratar isso como uma questão de
marketing –, querendo atender o marketing e falando
em ordem, falando que é preciso acabar com o vandalismo, falando que é preciso colocar na cadeia os
baderneiros. Tudo isso é verdade. Mas se o discurso
dela for centrado nisso, ela vai cometer um erro muito
grave. Ela vai se transformar de estadista em xerife.
Nós precisamos de uma estadista que, inclusive, tem
que ser xerife em um pequeno momento do seu dia a
dia, mas não pode ser por aí.
É preciso entender que entre as centenas de milhares alguns eram baderneiros, mas não era esse o
espírito das manifestações. O espírito era um milhão
de ordeiros críticos do que acontece hoje no Brasil.
E o discurso tem que ser para esses ordeiros que
foram às ruas criticar o atual modelo, em que ela é a
Presidenta, em que eu sou Senador, e cada um tem a
sua dimensão, mas tem sua parte de responsabilidade.
Eu gostaria de ver hoje um discurso da Presidenta
falando do momento que nós vivemos, reconhecendo
os erros dela e dos governos anteriores – não só do
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Lula, mas de antes do Lula também –, reconhecendo
a falência de como nós estamos fazendo política, reconhecendo que errou ao fazer mais acordos do que
buscar consensos, que errou ao colocar nas direções
dos ministérios pessoas despreparadas, apenas porque representam forças partidárias – eu nem digo forças políticas, eu digo partidárias –, que errou ao levar
adiante prioridades equivocadas – como essa da Copa,
custando R$25 bilhões a R$30 bilhões, quando o Brasil
não tem nem segurança para garantir para os turistas
–, reconhecer que errou, sim, ao não dar importância
à vontade que o povo tem de moralidade na política,
fazendo acordos com pessoas que têm fama de imoralidade, de corrupção, fechando os olhos para a corrupção, mesmo que tenha demitindo alguns ministros
porque a mídia pediu. E nenhum deles foi demitido com
antecedência à mídia, o que ou é prova de que não
se quer combater a corrupção ou de que o serviço de
informações que se tem do que acontece no Governo
é tão pobre que era preciso os jornais publicarem para
descobrir que tinha um corrupto por perto.
Eu espero que ela reconheça, em primeiro lugar,
a gravidade do momento, os erros cometidos por todos nós políticos, especialmente por ela, porque é a
Chefe de Estado, e diga o que vai se fazer daqui em
diante. Não precisa entrar em detalhes de que vai fazer
o que eu adoraria: uma política para que o filho do trabalhador estude na mesma escola do filho do patrão,
proposta com a qual – eu tenho certeza – o Senador
Paim, como grande defensor dos trabalhadores, estaria
de acordo. Não, não precisa entrar nesse detalhe agora. Não precisa entrar no detalhe de que vai resolver
a saúde, porque, aliás, ficaria parecendo demagogia
e oportunismo. Eu defendo que ela diga que vai fazer
uma revolução. Um milhão de pessoas nas ruas não se
contenta com nada menos do que uma revolução. Um
milhão de pessoas na rua não se contenta com nada
menos do que uma revolução. Mas a revolução hoje
não é na economia. A economia precisa de grandes
ajustes. Não é no social. O social precisa de grandes
ajustes. É na política. É na estrutura como funciona a
política. E dizer que vai propor ao Congresso – porque essa é uma tarefa nossa – a convocação de uma
Constituinte exclusiva para elaborar a reforma política,
e que nós aqui recebamos essa proposta e levemos
adiante. Mas quero dizer mais: se ela não fizer isso,
creio que nós devemos tomar a iniciativa aqui dentro.
Creio que, a partir de segunda-feira... Aliás, segunda a
gente sabe que não vai ser, porque vão chegar a partir da terça. Espero que, a partir da terça-feira, circule
aqui dentro a ideia da convocação dessa Constituinte
exclusiva, e que ela faça a reforma política que o povo
lá fora está gritando, pedindo que a gente faça.
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É preciso ouvir o grito do povo. O grito do povo
é uma política que os represente, é uma política que
os orgulhe, é uma política que permita que Senadores
possam ir à passeata ao lado dos jovens manifestantes
que, provavelmente, votaram nesse Senador, mas não
querem que ele vá lá; que votaram nesse Deputado,
mas não querem que ele vá lá. É preciso que, daqui
a algum tempo, esses jovens possam ir para as ruas
carregando uma máscara com a cara do seu Senador, do seu Deputado, do seu Presidente, e não com
a cara de um personagem cinematográfico, como é a
principal máscara que se viu, que é, se não me engano, a do Coringa, do filme Batman.
Eu gostaria que a gente fizesse essa reforma de
tal maneira que cada um de nós possa se orgulhar da
função que exerce e possa saber que o povo se orgulha de ter eleito cada um de nós. Esta é a proposta que
espero, Senador Paim – o senhor, como um dos que
ontem estavam aqui na vigília –, que a gente possa
levar, amanhã, para todos os demais Senadores: daqui
partir a ideia dessa Constituinte para fazer a reforma
política. Só que tenho mais esperança: de que a Presidenta nem espere; que ela tome a iniciativa de mandar
para nós essa proposta, e que, aqui, nós decidamos.
Se não fizermos isso, estaremos correndo o risco
de o povo continuar descontente. E o povo descontente
não só volta para a rua e dá margem a tudo isso que
acontece, tanto o lado bonito quanto o lado feio, tanto
o lado estético como o lado perverso, mas também
perturba tudo. Queiram ou não, um milhão de pessoas
deixaram de ir ao trabalho para ir à passeata – o PIB
deve ter diminuído um pouquinho –, e, para cada um
que foi, pelo menos três deixaram de ir ao trabalho,
até para evitar a crise do transporte naquele momento.
Temos que voltar à normalidade, mas uma normalidade criativa, não uma normalidade submissa; uma
normalidade atenta, não uma normalidade passiva. O
povo não pode voltar para casa enquanto não houver
a revolução que o povo pediu nas ruas. Insisto que,
quando digo “não voltar para casa”, não quero dizer
que fique na rua; como, aliás, ficaram os meninos nas
cidades da Espanha, ficaram lá em Wall Street, acampados. Até acho estranho que não tenha havido, ainda,
acampamentos no Brasil – se faz a manifestação e vai
para casa –, mas é uma ilusão achar que estão dormindo; eles estão no computador, estão na rede, estão
em permanente mobilização. A praça hoje é virtual, é
on-line e é permanente. A praça não é mais em frente
ao Congresso; a praça está no ar, nas comunicações
que os jovens hoje utilizam. Se não entendemos que
esses jovens querem uma revolução, estamos fracassando ainda mais; se não entendemos qual é essa revolução, estamos fazendo o Brasil fracassar.
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Os grandes estadistas se fazem nos momentos de
crise. Não existe um estadista que não tenha surgido
num momento de crise – seja uma guerra, seja uma
revolução. Até ficava triste de ver que ia passar na história sem ter tido uma grande crise que me desafiasse
a dar a minha contribuição para sair dela. Felizmente,
aconteceu uma antes que eu morresse. Esse é um desafio que sinto parte dele, esse é um desafio que nós,
de nossa geração, pode agarrar, pegar e carregar, para
deixar uma marca, respondendo ao que os meninos e
meninas do Brasil e muitos adultos também disseram,
carregaram em cartazes, nos despertando.
Obrigado, vocês! Muito obrigado por terem funcionado como despertador, para despertar o espírito
cívico que estava ficando adormecido em muitos de
nós, políticos do Brasil, e que a Presidenta entenda
isso, tenha consciência e seja uma estadista e não
fique refletindo, propondo como se fosse um xerife.
É isso que espero, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarte, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Cristovam, pelo seu pronunciamento, repercutindo o que aconteceu no dia de ontem.
Passo a Presidência para V. Exª neste momento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – Com satisfação, passo a palavra ao
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Cristovam Buarque, V. Exª, na manhã do dia
de ontem, me ligou e pediu que eu estivesse aqui no
plenário durante a tarde e durante a noite, para que
fizéssemos uma vigília em nome da democracia, em
nome da liberdade de expressão e movimentação, em
nome da justiça, em nome da qualidade de vida, enfim,
de transporte, em nome do trabalho que essa juventude fica na expectativa, porque, falávamos ontem, é
essa a faixa que está mais situada naquele patamar
de 5,2% dos desempregados.
Senador Cristovam, eu, assim como V. Exª, e
outros passamos a noite aqui, o Senador Simon, o
Senador Rollemberg, o Senador Pedro Taques. Quero
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começar a minha fala da mesma forma que fiz em um
aparte ao Senador que estava na tribuna: acho que
estamos vivendo um momento mágico, um momento
fantástico, um momento positivo, porque essa juventude apontou o caminho para nós, com muito mais anos
e de cabelos brancos.
Essa juventude está a dizer: esta política está
superada; esta política em que tudo caminha meio no
submundo, que não é clara, que não é transparente,
não dá mais. Por isso que é um momento mágico.
Essa juventude está a nos dizer: por que vocês
não votam de forma transparente para que eu aqui,
no meu computador, via Internet, possa saber como
cada um votou em cada situação de interesse do País?
Essa juventude está a dizer: por que vocês estão
aí com esta tal de PEC 37, que nos dizem que vai tirar
o poder de o Ministério Público continuar combatendo
a corrupção?
Essa juventude está a nos dizer: por que vocês,
com a PEC 33, querem tirar o poder da Justiça, ferindo
a independência dos Poderes?
Essa juventude está a nos dizer: não há lógica termos medidas provisórias que desoneram as
empresas de transporte e, no outro dia, o preço do
transporte aumenta, e ainda sendo de má qualidade
o transporte coletivo.
Essa juventude está a nos dizer: sim, queremos
mais investimentos – e esta é a sua marca, Senador
– na educação.
Essa juventude está a nos dizer: queremos, sim,
mais investimentos na saúde.
Os planos de saúde, que me desculpem aqueles
que atuam nessa área, na sua grande maioria, viraram
até piada. Eu sei porque eu pago, e toda vez que eu
preciso é um problema – não é nem para mim; é para
os meus familiares. É um problemão: “isso eu não pago;
isso não pode; para isso não há lugar; tem que ir para
a fila; isso não é mais comigo; tem que ir para a fila;
a agência tal não pagou a outra, então, também não
posso garantir que você vai ter a consulta, que vai ter
o exame”. Ora, sou Senador da República! Se comigo
fazem isso, com a maior cara de pau, calculem o que
eles fazem, no dia a dia, com outros cidadãos!
Essa juventude está a nos dizer que os tempos
mudaram. Agora, como aqui foi dito pela Internet, pelas redes sociais: “nós que fomos às ruas [eles estão
dizendo a nós; eles que foram às ruas], nesses últimos
30 dias [porque isso não começou ontem], voltaremos
a qualquer momento [voltarão a qualquer momento se
o Executivo, o Legislativo e também o Judiciário, na
sua morosidade, não começarem a responder à expectativa da população]; não dá mais!” Alguns dizem que
os movimentos sociais sumiram, que os movimentos
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sociais apresentam pauta e só dizem: “Ah! Isso não
pode! Isso não pode! Isso não pode! Aquilo também
não pode”. E, aqui no Parlamento: “Ah! Isso também
não dá!”. E aí os projetos continuam aqui, tramitando,
e as respostas não chegam à população.
Senador Cristovam, eu tive o cuidado de olhar
um pouco a repercussão do que aconteceu a partir de
ontem. Primeiro, quero dizer que a nossa vigília cívica
aqui, sim, foi vista com muito carinho, com muito respeito pela população brasileira, e está retratada nos
jornais: “Senadores Rodrigo Rollemberg, Paulo Paim,
Cristovam Buarque, Pedro Taques, Magno Malta, ao
longo do dia e da noite, permaneceram no plenário”. E
quero destacar isso aqui, não os nossos nomes; nós
estamos aqui cumprindo a nossa obrigação.
O Movimento Passe Livre soltou uma nota dura
contra a quebradeira, contra a truculência, contra a
violência, dizendo que aquele não é o MPL, não é
o Movimento do Passe Livre. É um movimento, segundo dizem aqui, de oportunistas e até de fascistas. Estão se referindo àqueles que estão fazendo
quebra-quebra.
Senador Cristovam – aí a nossa discordância;
temos uma discordância hoje –, a minha projeção é a
de que nós chegamos a algo em torno de dois milhões
de pessoas nas ruas de todo o País. Claro que é um
dado positivo essa discordância. Falo que, só no Rio,
com certeza, o número ultrapassou 500 mil pessoas,
e houve movimentos em todo o País.
Senador Cristovam, algo me procurou – eu, que
estou tão entusiasmado... Quantas vezes eu fui àquela tribuna reclamar dos movimentos sociais, dos estudantes, da juventude, dizendo: onde estão os novos
caras-pintadas, meninos e meninas, jovens que nos
ajudaram tanto no passado e agora sumiram? E eles
estão dizendo: “Estamos aqui; estamos na área; estamos em campo.” Estão aqui para ajudar aqueles que
querem, de fato, uma democracia, como eu falo, com
liberdade, com justiça e políticas que beneficiem todo
o nosso povo e toda a nossa gente.
Mas, Senador Cristovam, olha o que eu vou dizer
aqui. Manchete do jornal digital Brasil 247: “Exclusivo:
Inglaterra se oferece para Copa de 2014”. A alegação
é de que o clima de instabilidade no Brasil faz com que
a Inglaterra se apresente para dirigir e receber a Copa
do Mundo de 2014.
Não, não acontecerá isso! Nós faremos a Copa
aqui! Ou a FIFA vai devolver os R$30 bilhões que
investimos na Copa do Mundo? A FIFA vai nos responder? Não é só responder. Ela vai nos devolver os
R$30 bilhões? Os estádios estão prontos. Isso é fato,
é real. Eu tenho certeza de que a Copa vai ser aqui
no Brasil e tenho muita esperança, inclusive, de que
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a gente seja, mais uma vez, campeão do mundo, sob
a direção do maestro Felipão, lá do meu Rio Grande,
o qual eu respeito muito, muito mesmo.
Não, FIFA! Você impôs muita coisa ao Brasil. Você
impôs a qualidade dos estádios; você impôs a questão da bebida – que nós éramos contra; você impôs a
questão da meia-entrada – que nós queríamos garantir, e você era contra. Agora não venha com discurso
fácil sobre um ato democrático e legítimo da juventude
brasileira, que sai, pelos campos, pelas estradas, pelas
cidades, pelas universidades, fazendo seu legítimo ato
de protesto, exigindo mais investimento em educação,
em saúde, em habitação, no transporte, na distribuição de renda. É legítimo! E nós resolveremos aqui
dentro. Não precisa vir a Inglaterra dizer que a Copa
será agora lá, porque no Brasil a democracia é plena.
E que bom que a democracia é plena! Que bom que
a gente pode dizer isso!
Nós passamos por anos duros de ditadura. “Ditadura nunca mais!” E não vai ser a FIFA nem sequer
a Inglaterra... Esta, inclusive, foi deselegante com o
Brasil, num momento como este, em que nós estamos a discutir mais avanços para um povo que teve
melhorias, sim, nos últimos 12 anos – e eu poderia até
dizer nos últimos 20 anos. Mas esse povo entende que
podemos avançar mais. E é legítima a mobilização, e
não tem que vir nem FIFA, nem a Inglaterra dizer se
agora a Copa vai ser ou não vai ser aqui. A Copa será
aqui! E repito: ou vão nos devolver os R$30 bilhões
que já foram investidos?
Sr. Presidente Senador Cristovam, eu quero,
nesta minha fala curta, somente dizer que eu não sou
daqueles que prega o apocalipse. Pelo contrário, repito: é um momento mágico. E repito ainda o que disse
ontem, aquela frase histórica de Mandela: se querem
me ajudar, pressionem o Executivo, pressionem o Legislativo, pressionem o Judiciário. E ele disse isso em
um estádio de futebol lotado por líderes dos movimentos sociais, estudantes, sindicalistas, aposentados e
pensionistas.
Estive na África do Sul e sei a importância que foi
a pressão popular para que lá, no governo de Mandela, houvesse avanços. Aqui não será diferente! E, para
aqueles que dizem que o movimento não tem líderes,
eu queria responder: esse movimento tem líderes sim,
e os lideres surgirão do seio do nosso povo, se apresentarão e, com certeza, no amanhã, no futuro estarão
aqui na nossa democracia, no Senado da República,
na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores,
nas Prefeituras e, oxalá, não sairá dessa caminhada
natural alguém que, no futuro, pode ser presidente ou
presidenta da república.
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A vida é assim, Senador Cristovam! Eu venho do
movimento sindical, um operário, metalúrgico de Canoas, filho de pai e mãe analfabetos, que ganhavam
ambos salário mínimo para sustentar dez filhos. E foi,
num movimento como esse, que nós todos – e, eu diria, nós todos que viemos dessa faixa da população
– surgimos. E não surgimos automaticamente como
líderes nem estou dizendo que somos líderes; surgimos de forma natural, fomos sabendo caminhar com
o povo, sendo dirigido, mas ajudando a dar direção. E,
hoje, estamos aqui no Senado da República.
Esse movimento não é em vão nesse aspecto de
liderança. As lideranças que foram sufocadas durante
um período...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª
concede um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já vou
lhe passar a palavra, Senador Magno Malta.
Com certeza muitas lideranças foram sufocadas.
Houve um período em que era proibido surgir lideranças. E que bom, com sangue, com alma, com coração... E, quando eu digo sangue, é aquilo que vem do
sangue da gente. essa vontade de fazer, essa vontade
de acertar, essa vontade de produzir, essa vontade
de querer e dizer: nós podemos. É essa moçada que
está dizendo isso.
Ah, como é bom! Tristes eram os dias que nós
íamos para aquela tribuna, olhávamos para as galerias, olhávamos para as ruas e não víamos ninguém
em mobilização, como se, de fato, o gigante estivesse
adormecido. O gigante não está adormecido; está acordado, está vigilante e está exigindo melhoria na qualidade de vida de todos os brasileiros. E isto é muito bom!
Ruim seria se eles estivessem simplesmente a dormir
ou a caminhar sem saber para onde ir. Eles sabem
para onde vão! E a internet está ajudando. Que bom!
Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Paim, quero cumprimentá-lo e cumprimentar o nosso
Presidente em exercício, o Senador Cristovam Buarque. Senador Paim, V. Exª, de bom tom, na manhã de
sexta-feira, faz algumas referências, traz à luz fatos,
dados que são importantes, em função das manifestações que começaram há 15 dias em São Paulo. Eu
queria, mais uma vez, dizer, até para respeitar o movimento e não descaraterizá-lo, que é preciso que a lei
seja dura com os baderneiros, que a lei seja aplicada,
até porque, daqui a pouco, as famílias que foram para
a rua com os seus filhinhos no colo não vão querer ir
mais, com medo desses baderneiros. E, aí, alguém
me diz: por que o movimento pacífico permitiu isso? O
movimento pacífico não tem como segurar baderneiro.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Li aqui
uma nota do próprio movimento para diminuir a passagem condenando aqueles que estão fazendo o quebra-quebra.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – O Movimento Passe livre já! Não é?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – E esses
baderneiros estão realmente possuídos. Você vê a
fúria, a violência com que eles agem, com que quebram, com que incendeiam. Se um pacifista desse se
aproximar para pedir calma, é capaz de ele ser trucidado também. O Tribunal de Justiça do meu Estado
ficou destruído. Vejam que esses baderneiros infiltrados não têm limite. Não me diga que foi o movimento;
não me diga que foram os manifestantes. Foram os
manifestados, mas eles foram filmados. Veja o que fizeram aqui com o nosso Itamaraty, que é um símbolo
de paz, de convivência entre os homens. Você, quando
faz diplomacia, você o faz para evitar guerra, é para
dirimir conflitos, é um símbolo das nações, da vida, da
sociedade. Eles foram lá e tocaram fogo, quebraram
vidraça. E você percebe todos eles com uma mochila nas costas, quer dizer, aquilo já vai cheio de coisa,
cheio de pedras e tal. Então, é preciso realmente que
esses baderneiros sejam punidos de forma exemplar,
até para se salvaguarde o movimento e os pacifistas
e aqueles que vieram reivindicar direitos. Não têm
concordância, não têm apoio esses baderneiros que
foram para a rua tentar descaracterizar o movimento
de qualquer maneira. Vi a tropa postada, soldados com
as mãos para trás, a tropa agrupada para impedir a
invasão, e um baderneiro sem camisa com o delo no
nariz de um policial. Agora, você imagine: um pai de
família que está ali, muitas vezes mal remunerado, sujeito a tomar uma pedrada e ter que ouvir palavrões,
palavra de baixo calão de um menino qualquer, com o
dedo no nariz dele. Agora, ai dele se tocar a mão, porque aí viram para cima da polícia, que é grossa, que é
despreparada, que é a polícia que não sabe tratar. A
mídia já ensinou à sociedade que ela tem dois bodes
expiatórios para jogar os problemas dela: a polícia e
os políticos. Ai desse policial e muitos deles feridos...
Queremos aqui nos congratular, Senador Paim, com
os policiais do Brasil. A despeito de tudo que houve,
no momento em que eles tiveram que ser mais duros
para conter baderneiros, a polícia do Brasil fez um
belo e bom trabalho. V. Exª falava sobre o Sr. Blatter,
que aqui tem mais poder do que o Supremo, do que
o Parlamento; tem mais força do que a Presidente da
República, porque o que ele impôs e o que ele disse
é o que tinha que acontecer, porque, senão, não tere-
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mos essa festa magnífica. Quero ver essa festa magnífica quando acabar isso! Esses elefantes brancos
de bilhões que foram erguidos! E você não vai respeitar uma população que levanta cartazes na rua e diz:
se você precisar de hospital leve seu filho no estádio,
porque o dinheiro do hospital não tem, o dinheiro para
fazer a manutenção do posto de saúde também não
tem. Até porque é fácil você construir posto de saúde
e hospital; o difícil é a manutenção, é o dia a dia, é
fazer funcionar – e não estão funcionando. O dinheiro foi para o estádio, para a mobilidade urbana para
a Copa, porque nunca se tem mobilidade urbana – e
há mesmo muita dificuldade – no dia a dia do cidadão
brasileiro. E você vai me dizer que não tem legitimidade? Tem legitimidade sim. Estava falando agora
com um jornalista ao telefone, chamando atenção, e
acabei de mandar os documentos: as duas medidas
provisórias que desoneraram o setor e que deveriam
ter sido passadas imediatamente – o que seria um
golaço maravilhoso – veja a desatenção do governo.
Ora, se você faz uma medida provisória como essa e
desonera o setor, você dá aos caras 30 dias para eles
repassarem isso para o consumidor. Se não repassar,
vai ter problema. Faz duas medidas provisórias, desonera em quase 8%, conforme V. Exª leu ontem, e eles,
além de não repassarem, ainda aumentam o preço
da passagem. Quer dizer, deram 2000%! Coisa de
gatunagem mesmo, de malandragem! Agora, existem
conselhos tarifários. Como foi que os gestores permitiram isso sabendo que o benefício já havia chegado?
Por isso que digo: se, no primeiro momento, a Presidente vai para a televisão e fala à Nação, aos jovens,
àqueles que usam ônibus, às pessoas que não têm
carro, que dependem de ônibus, de trem de metrô, e
diz que desonerou 8%, eu desonerei. Então, por que
eles subiram o preço? Agora estão dizendo que está
reduzindo. Não estão reduzindo não. Eu estou vendo
lá R$0,50, R$0,10. Vejam: eles receberam 8%! Eles
estão desonerando o que eles aumentaram. Há uma
coisa errada nisso, e aí eu quero chamar a atenção
do Ministério Público, o Ministério Público, que está aí
clamando contra a PEC nº 37. Nós precisamos dizer
ao Ministério Público, que é uma instituição que tem
valor para este País, que agora é a hora do Ministério
Público. Eu estou provocando. Se tiver que provocar
por escrito, farei. E o governo precisa também provocar o Ministério Público. Dr. Gurgel, o senhor precisa
tomar uma atitude, Promotores do Brasil, e notificar
as empresas de ônibus do Brasil, dizendo: “Há um
documento aqui, vocês foram desonerados em 8%.
Então, como é que vocês levantaram o preço?” Eles
precisam explicar, e os gestores também precisam
explicar, porque, senão, nós não teríamos necessida-
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de dessa história de que baixou R$0,20, R$0,10. Há
dente de coelho nisso, pelo amor de Deus! E esta é a
hora do Ministério Público, esta é a hora do Ministério
Público. E quero ressaltar, Senador Paim, ainda, que
V. Exª, quando estava falando do Sr. Blatter, que tem
um poder danado, o Presidente da FIFA, que manda
e desmanda, nós enfrentamos aqui a bebida alcoólica
– eu, V. Exª, com discursos noite adentro...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E a meia
entrada que eles impuseram também.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Sim, a
meia entrada. E a bebida? O drama do Brasil não é
crack, não! Eu conheço este assunto. O drama do
Brasil é bebida alcoólica. Nós vivemos numa sociedade hipócrita; numa sociedade que consome álcool
a rodo, numa sociedade bêbada, numa sociedade de
fumantes, e que quer que você resolva o problema do
crack da noite para o dia, como se o nosso problema
fosse esse. Nosso problema é bebida alcoólica. E nós
enfrentamos isso, para não ter nos estádios, e fomos
derrotados aqui. Fomos derrotados pelo Sr. Blatter, que
disse que tem que vender bebida nos estádios sim. E
nós fomos derrotados aqui. Olha que hipocrisia! Olha
que loucura! E olha só, ele agora é técnico do meu Flamengo – sou flamenguista –, mas o Sr. Mano Menezes,
quando era técnico da Seleção – é gaúcho também,
não é, o Mano Menezes? –, virou garoto propaganda
de cerveja. Que exemplo é esse? Que exemplo é esse?
A bebida alcoólica é a porta de todas as desgraças. O
maior número de órfãos que este País tem são filhos da
bebida alcoólica. O maior número de órfãos, de jovens
paraplégicos, tetraplégicos, que estão no Sarah, que
estão em casa, imobilizados, tentando tratamento. É a
bebida alcoólica! Ora, e o técnico da Seleção Brasileira
virou garoto propaganda de bebida alcoólica?! O que
nós estamos querendo com isso? E, aliás, os grandes
patrocinadores, a própria publicidade que o Ronaldo
Fenômeno faz hoje, junto com o Vampeta, com o Cafu,
com não sei quem, antes de começar o jogo da Copa,
é de bebida alcoólica. E nós estamos querendo resolver problema de cocaína, problema de crack, como
se isso fosse o diabo da sociedade? Nós precisamos
começar é pela raiz, que é a bebida alcoólica. Mas a
FIFA pode tudo, a FIFA atropela tudo, e depois o seu
Blatter vai rindo... Aliás, todos esses diretores da FIFA
estão enrolados nos tribunais internacionais.
(Soa a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Todos
eles estão envolvidos com corrupção. Então, tentar
dizer que o movimento... Eu nem sei dessa nota, eu
ouvi falar – e ouvi V. Exª agora – dessa reclamação
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de que os movimentos podem prejudicar a Copa das
Confederações, podem prejudicar a Copa do Mundo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, eu
não disse nada disso.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Hein?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu não
disse nada disso.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Não, eu
li uma nota.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ah, tá.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu não
sei se V. Exª está falando dessa nota.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O que
eu li aqui, Senador, foi uma nota do Brasil 247, que
diz, em seu final, que perder a Copa para a Inglaterra depois de gastar R$30 bilhões na construção das
arenas e ainda em outros investimentos para o torneio
teria um impacto devastador, seria uma demonstração
de fracasso coletivo do Brasil como nação. Mais grave
ainda seria...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... a transferência para a Inglaterra, que já se apresentou querendo (Fora do microfone.) assumir, no lugar do Brasil,
a Copa. O que eu disse? Gastamos 30 bilhões? Os
estádios estão prontos? Não, Inglaterra! Não, FIFA! A
Copa será aqui! A Copa será aqui!
Depois que tudo aconteceu, a nossa questão
interna nós vamos resolver, sabendo valorizar a nossa juventude, que protesta legitimamente. O que nós
questionamos, e V. Exª também, é a quebradeira, a truculência, a violência, os vândalos. Isso nós repudiamos.
Agora, querer dizer que, por causa de um movimento
interno, vão levar a Copa para a Inglaterra, que, para
mim, de forma oportunista, não deveria nem ter se
apresentado, faz aqui essa proposta.
Não, FIFA! Não, Inglaterra! A Copa será aqui e
nós resolveremos as nossas questões internas atendendo as demandas da nossa juventude.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Como se
eles tivessem moral e autoridade para falar em baderneiro. Eles se esqueceram dos hooligans? Eles não
têm moral para falar em baderneiro. Aliás, baderneiro,
inconseqüente, isso há no mundo inteiro. Ou eles se
esqueceram daquele inconsequente que tirou o nosso
corredor de longa distância que estava chegando para
cruzar a fita, abraçando-o, jogando-o lá do outro lado
e fazendo com que ele amargasse o terceiro lugar?
Baderneiro, maluco, inconsequente, endemoniado, isso
há em qualquer lugar. Eles se esqueceram dos hooligans? Como se eles tivessem, lá, nas ruas, só gente
de bem, pacifistas. Baderneiro há em todo lugar: aqui,
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na Inglaterra, na Suíça, no Japão, em todo lugar. V. Exª
está correto. Eu estava me referindo a uma nota que eu
li, hoje, pela manhã, tratando desse assunto. Quando
eu vim para o plenário, V. Exª estava falando exatamente disso. Ora, Senador Paim, achar que a culpa é do
movimento? Não! Não! Quem está reivindicando aqui,
internamente, e é problema nosso, está reivindicando
os seus direitos, está reivindicando os seus direitos,
o que fez de forma pacífica. Avalie se nós tivéssemos
aqui meia dúzia de hooligans da Inglaterra no meio
dessas nossas passeatas. Talvez tivessem destruído o
Brasil, porque o procedimento, o comportamento que
se conhece desses jovens beberrões é absolutamente
pior do que o que nós já vimos aqui. Então, comungo
perfeitamente com V. Exª, abraço e acolho todas as
palavras lidas e comentadas por V. Exª, como acho
que assim também o Brasil inteiro. Não tem ninguém,
aí fora, que não esteja fazendo coro, condenando baderna, como nós aqui – todo mundo, todo mundo –,
fazendo coro com essa movimentação do bem. Agora,
às nove horas, iniciou-se a reunião da Presidente com
os seus Ministros e líderes. Eu fico me perguntando
se os líderes vão chegar para efetivar, porque nós
estamos, aqui, debatendo redução da maioridade penal, debatendo de uma forma de brincadeira. Senador
Cristovam, o debate está sendo feito nas segundas-feiras. Não tem ninguém aqui na segunda-feira. Não
vem nem quem convoca. E o debate é feito pelo Interlegis. Meu irmão, quem é, da população do Brasil, que
vai debater pelo Interlegis? Que vai debater redução
da maioridade penal pelo Interlegis? O povo está na
rua, trabalhando. O carro está sendo roubado na rua,
as pessoas estão no ponto de ônibus, na frente da faculdade, na frente da escola... Hoje, fala-se em duas
coisas nos jornais: fala-se no movimento e em crimes
cometidos por menores neste País. Os jornais falam
de duas coisas hoje: do movimento e da violência desses homens travestidos de crianças. Ora, são 97% do
País, e fica esta Casa, aqui, fingindo que...
(Soa a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ... está
debatendo. Fingindo! Quem está aqui na segunda-feira? Só quem mora aqui, quem vem para cá fazer
discurso e falar com a Nação, mas mesmo sem painel.
Debater redução da maioridade penal numa segunda-feira? Isso é uma piada de mau gosto! No Interlegis?
Quem é que vai entrar em Assembleia Legislativa?
O povo está trabalhando, nem os Deputados estaduais estão lá, no Brasil. E estão debatendo um meio-termo. A palavra é meio-termo. Que meio-termo? De
quê? Não tem meio-morto, não tem meio-assassinato,
não tem meio-estupro, não tem meio-sequestro, não
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tem meio! Tem sequestro, tem estupro, tem morte,
tem violação de direitos. Reduzir de 18 para 16 anos
para que, hein? É tentando contar uma mentira inteira
como se fosse verdade para a sociedade? A sociedade
não vai engolir isso, não, Senador Paim! Todo mundo
sabe, V. Exª sabe... Tem filhos, eu também... Minhas
filhas, com 16 anos, estavam feitas. Eu, com 16 anos,
era um homem feito. Aliás, já o era desde os 13 anos.
Desde os 13 anos.
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Encerro
a minha participação com V. Exª. Estão nos jornais
hoje as movimentações pacíficas, os baderneiros e a
violência dos filhos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu agora vou chamá-los de filhos do ECA,
afilhados de Rita Camata. Filhos do ECA estão nas
ruas saqueando. Aliás, tem uma identificação, e terá
uma surpresa, viu, Senador Cristovam? A Polícia vai
revelar, nos vídeos – eu já tenho informação –, que os
saques, quase todos, foram feitos por menores. Menor
não, homem travestido de criança, tocando o terror, se
aproveitando desse momento. E nós vamos ficar parados aqui, vendo isso, sem tomar uma posição? Então,
é o que está nos jornais hoje, que o povo estava na
rua com faixas dizendo “redução da maioridade penal
já”, reivindicando direitos, transporte, educação, saúde. A Presidente está reunida hoje, mas ela perdeu a
oportunidade de ir para a televisão e dizer “olha, se
não fizemos tudo, nós avançamos. Foi feito isso, isso,
isso e isso.”
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Nós acreditamos que ela irá, Senador.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Hein?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Nós estamos acreditando que, dessa reunião, a Presidenta
falará à Nação.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É falar à
Nação “tem coisa por fazer, mas isso foi feito”, e não
tentar tapar o sol com a peneira, não é, Senador Paulo
Paim? A gente sabe que, em 1992, quando o Fernando
Henrique deixou o País com 11 milhões de desempregados, uma dívida homérica com o FMI, havia 18 milhões de irmãos nossos que nunca beberam um copo
de água gelada, porque não tinham energia elétrica,
que havia 40 milhões de miseráveis. Não há nenhum
demérito em ser pobre. Jesus disse aos pobres “sempre
tereis convosco”. Demérito é miséria. Mas 30 milhões
saíram da miséria e emergiram, são o que hoje os colunistas chamam de pobres emergentes, que vivem no
shopping, viajam de avião, têm máquina de lavar em
casa. Nós sabemos que o País avançou. A Presidente
pode mostrar isso e dizer assim: “Avançou tanto que
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eu desonerei 8% aqui, porque eu sabia que não podia subir o preço da passagem e eles subiram”. E nós
vamos corrigir esse crime, porque isso é um crime. E
aí eu chamo novamente o Ministério Público. Chamo
novamente o Ministério Público, Chamo novamente.
Se vier Promotor ou Procurador agora ao meu gabinete – são meus amigos –, eu vou dizer assim: “Estão
querendo reunir sobre a PEC nº 37 de novo? Vamos
embora reunir”. Cadê vocês nesse episódio? Cadê?
Eu estou provocando. Por que não foram a esses empresários, notificá-los, dizer a eles: “olha, vocês vão
devolver o dinheiro, porque foi repassado para vocês e
vocês não repassaram para o consumidor?” Obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Esse foi
o Senador Magno Malta.
Sr. Presidente, eu vou terminar a minha fala, se
V. Exª permitir... Eu já fiz isto diversas vezes lá no meu
Rio Grande. Vou ao meu Rio Grande, pego a letra de
uma canção bem gaudéria, Senador, lá dos nossos
pagos, e acabo não a declamando, porque não tenho
esse dom, mas apresentando-a na tribuna quando
entendo que o momento é adequado. Essa canção,
de autoria de Nenito Sarturi, Cláudio Patias e Nelcy
Vargas, tem o título “Um Pito”. Eu quero que a nossa
juventude entenda que esse Um Pito é, na verdade,
uma conversa do pai com o filho. Ele diz:
Olha guri
Repares [bem] o que estás fazendo
Depois que fores é difícil de voltar
Aceite um pito e continues remoendo
Teu sonho moço desse rancho abandonar [ou
seja, persiga teu sonho]
Olha guri
Lá no [seio do] povo é diferente
E certamente faltará o que tens aqui
E só te peço não te esqueças de tua gente
De vez em quando manda uma carta [para
casa] guri
Se vais embora por favor não te detenhas
Sigas em frente não olhes para trás
Que assim não vais ver a lágrima existente
Que molha o rosto do teu velho meu rapaz
Se vais embora por favor não te detenhas
Sigas em frente não olhes para trás
Que assim não vais ver a lágrima existente
Que molha o rosto do teu velho meu rapaz
Olha guri
Pra tua mãe cabelos brancos
E pra este velho que te fala sem gritar
Pesa teus planos eu quero que sejas franco
Se acaso fores pega o zaino [que é um cavalo] pra enfrenar
Olha guri
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Leva uns cobres de reserva
Pega uma erva pra cevar teu chimarrão
E leva um charque que é pra ver se tu conservas
Uma pontinha de amor por este chão
[...]
Se vais embora [aí termina] por favor não te
detenhas
Sigas em frente, não olhes para trás
Que assim não vais ver a lágrima existente
Que molha o rosto do teu velho meu rapaz.
Senador Cristovam, por que eu li? Quando ouço
essa canção, interpretada por um cantor ou por uma
cantora, sinto como se o pai ou a mãe falasse com o
menino o seguinte: não abre mão dos teus sonhos. Não
esquece o chimarrão, nem o chão em que tu nasceste.
Mas vai em frente, continua firme. O teu sonho pode
se tornar realidade. Olha para trás. Ou não olhes para
trás, porque, se olhares, vais ver as lágrimas caindo de
saudade dessa querida juventude, meu guri, meu rapaz.
Era isso, Senador Cristovam. Termino deixando
essa homenagem à juventude brasileira, lembrando
que os pais e as mães estão torcendo por eles. Eles
sabem que essa juventude está lá lutando também
por eles. Aí as bandeiras são aquelas que todos nós
conhecemos.
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Obrigado, Senador Paim.
Peço que assuma a Presidência para passarmos
a palavra, creio, ao Senador Simon.
O Senador já falou? (Pausa.)
Quero, então, encerrar esta sessão...
O Senador Simon quer falar e vai falar. (Pausa.)
O Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra, neste momento, pela ordem,
ao Senador Simon.
Eu mesmo estou lembrando que ele falou, sim,
quando aqui chegou, pela manhã. Primeiro, ele disse
que tinha um compromisso na UnB – não é, Senador?
–, mas que voltaria aqui para complementar a sua fala
inicial, com o brilhantismo de sempre.
Por isso, é com alegria que a palavra está com
V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Presidente.
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Antes de vir à tribuna, procurei me informar com
todos os companheiros, e notícia nenhuma veio do
Palácio. Dizem...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Que estão em reunião ainda.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Parece que estão em reunião, mas ninguém viu entrar lá
ou sair ninguém de lá, a não ser o Sr. Carvalho. Não
sei, não sei, mas continuo na expectativa. Volto a dizer que temos de fazer realmente algumas reflexões.
Depois que saí ontem, aliás hoje, desta Casa,
não consegui dormir e meditei muito. Que situação estranha é essa! Que situação esdrúxula! As passeatas
geralmente eram feitas pelo PT, pela CUT e pela UNE,
nos oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso,
para buscar melhor salário, melhor isso, melhor aquilo.
Elas eram feitas e se encerravam. No Governo do PT,
ficou diferente, porque a CUT e a UNE caíram fora.
O Governo botou debaixo das suas asas todas
as organizações não governamentais oficiais. Ficaram
as ONGs. É verdade que as ONGs, no mundo inteiro, têm um papel muito destacado. Aqui, no Brasil, há
ONGs importantes, há ONGs ilustres, mas, infelizmente, há ONGs que são um escândalo! Tivemos de
fazer uma CPI sobre as ONGs, e esse é um dos fatos negros do Senado. Fizemos a CPI, e apareceram
ONGs comandadas pelo PSDB fazendo escândalos,
e apareceram ONGs comandadas pelo PT também
fazendo escândalos. Então, o que aconteceu? O PT e
o PSDB se reuniram, e nós não apuramos as do PT,
não apuramos as do PSDB e encerramos a CPI sem
nenhuma conclusão.
Então, essa falta de credibilidade do nosso Congresso existe por causa dessas questões.
Houve um momento em que nós cassamos o Presidente da República, e o povo foi todo à rua a favor
do Congresso Nacional. Quando ele, Presidente, viu
que seria cassado, pediu que o povo fosse para a rua
de camisa verde e amarela. Vejam que o Presidente
Collor teve a sensibilidade de tentar se identificar com
a Bandeira do Brasil e com as cores verde e amarela.
Mas a coisa já estava tão adiantada, tão adiantada,
que o pessoal foi de preto.
Agora, o Presidente do PT mandou as pessoas
irem de camisa vermelha e disputarem o espaço com
as outras pessoas. Mas o que é isso, meu Deus do
céu? E se diz isso depois de uma reunião com a Presidenta Dilma, com o Presidente Lula, com o Mercadante, com o Santana – o homem da publicidade – e
com o Presidente do PT Nacional. Saíram da reunião,
e o Presidente do PT Nacional fez uma convocação
pelo Brasil afora para o PT, de camisa vermelha, ocupar os espaços e disputar os espaços.
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Agora, no jornal, aparece a Dona Dilma dizendo
que não deveria fazer isso. Mas, na verdade, passa
pela cabeça de alguém que o Presidente Nacional do
PT, que estava em uma reunião de duas horas com o
comando do PT, mandaria fazer isso sem falar com a
Presidente da República?
Aí marcam a reunião para agora, às 9 horas. É
meio-dia. Falei com tudo que é jornalista, falei com
um bando de gente, e ninguém tem notícia nenhuma.
Não sabem quem chegou ao Palácio. Só o Carvalho
chegou ali. E o Ministro Carvalho ainda deu para a
imprensa uma notícia correta, mas que ele não tinha
nada que ter dado: está preocupado com a Jornada
da Juventude e com o Papa. Era hora de falar nisso?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nós, eu e V. Exª, estaremos lá. Já combinamos
que nós vamos à Jornada da Juventude com o Papa.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas,
numa hora como esta, no meio desta confusão, lembrar
que o Papa vem aqui e que pode dar confusão? O Ministro dizer isso? Há momento para tudo! Se você vai
a um velório, você beija a viúva e lhe dá os pêsames,
mas não vai falar: “Vai passar o fim de semana onde?”
Em uma reunião como esta, num momento como este,
não é hora de falar que está muito preocupado com o
que pode acontecer na comunidade, com o que pode
acontecer com a juventude e com o Papa. Passei a
estar preocupado, porque, se ele está preocupado,
alguma coisa deve estar acontecendo.
Lula, quando nasceu... Perdão! O PT, quando
nasceu, nasceu muito bem. Eu o olhava com inveja,
porque o MDB já estava deixando de ser aquele meu
MDB na hora da luta, da resistência. Se já estava se
aproximando dos cargos, eu via que toda aquela minha
paixão de achar que nós éramos os heróis da Pátria só
ocorria na oposição. Quando chegava a algum cargo,
a gente se entregava.
Era de se esperar que o PT fizesse isso. Vamos
fazer justiça que o Governo do Lula teve um lado positivo: salário família etc. e tal. Teve um lado positivo.
Vamos falar, com justiça, que a Dilma mostrou um lado
positivo. Inclusive, o andamento do mensalão, embora não tivesse muita atividade, foi um lado positivo do
Governo dela.
Agora, hoje, estamos em um momento chave.
Já está anunciado que a Presidenta falará à Nação, e
até já disseram o horário: na hora do Jornal Nacional,
às 20h15. É verdade? Não sei. Acho difícil que ela
não fale. Mas, se é para falar e não dizer nada, se é
para falar e dizer o que não deve, é melhor não falar.
A Dilma deve falar com seus eleitores, com o povo
brasileiro. Ela é a Presidente da República e foi eleita com um mar de votos do povo brasileiro, de ricos
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e de pobres, de brancos e de pretos, de gaúchos, de
amazonenses. Ela foi eleita. Reparem que, até pouco
tempo, ela obtinha o maior índice de popularidade que
um presidente da República obteve até agora; ganhou
de Lula, ganhou de todos os outros. Não pode, de uma
hora para outra, a Presidente desaprender. Não pode,
de uma hora para outra, a Presidente ficar insensível.
Não pode, de uma hora para outra, a Presidente ficar
sem saber o que dizer.
A Presidente assumiu a Presidência da República, e veio o PAC nº 2. Se não se sabe o que foi feito e
o que não foi feito do PAC nº 1, muito menos se sabe
o que é feito do PAC nº 2!
O PT quase dobrou o número de ministros no
Governo da Dilma com relação ao Governo Lula. Digo
que dobrou o número entre os ministros do PT e os
da confiança da Dilma, que, na verdade, são do PT
também.
E aí o Brasil passou a viver em clima de Copa do
Mundo, em clima de Jogos Panamericanos, em clima
de Liga dos Campeões.
Há um projeto de lei de minha autoria, que é a
Lei de Licitações. Era um projeto que veio da Câmara e
que chegou aqui. Àquela época, eu me dava bem com
o MDB, e me deram o projeto para eu relatar. Hoje, se
me dão um projeto para relatar, trata-se de nome de
estrada, de nome de rua. Fizemos um estudo muito
grande, muito profundo. E, à época, ele foi considerado, em âmbito internacional, como um avanço muito
grande na moralização das questões.
Agora, para a Copa do Mundo, retirou-se tudo
que é compromisso, não há Lei de Licitações, não há
nada! A direção do Congresso nomeou uma comissão
por conta dela, para fazer uma nova Lei de Licitações.
E fico me perguntando... Primeiro, não quero discutir,
mas os nomes não são os que eu botaria. Segundo,
numa hora como esta, nesta agitação em que estamos,
o Governo já saiu mal, mudando as licitações para a
Copa do Mundo. Os estádios da Copa do Mundo não
precisam passar por licitações, não precisam de absolutamente nada. É um corre-corre. No meio disso, fazer
uma nova lei? Sinceramente, não consigo entender.
Sinceramente, não consigo entender.
E há essa proposta de retirar dos promotores
o direito de fazer denúncia. Este é o momento para
isso? Estamos no meio de uma discussão! Está lá o
mensalão! Há o mensalinho de Minas Gerais, e não
se sabe o que dali vai sair, o que não vai sair. Está aí
uma discussão intensa com relação a essa matéria.
Vamos deixar para mais adiante! Vamos fazer uma discussão genérica de todo o contexto, não apenas subir
a Polícia Civil e tentar baixar a Promotoria.
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Então, reparem que, no meio de toda essa confusão, entre as leis que vêm a julgamento, não há uma
delas de consenso, não há uma que signifique a busca
de um entendimento positivo.
É isto que a Drª Dilma tem de entender: o que
o seu Governo quer, qual o objetivo do seu Governo.
O grande mal foi que, no início, quando ela governou com categoria, afastou seis ministros que não
produziam o necessário, e ganhou toda essa credibilidade que ela tem. Mas, agora, é uma daquelas falas
que marcam. O que ela vai falar, hoje, às 20 horas,
pela televisão, o que ela vai anunciar e o que ela vai
fazer vão carimbar o Governo dela.
Se ela baixou 10, 12 pontos nas pesquisas, antes dessa confusão toda – meu Deus do céu! –, o que
acontecerá, se a sua fala for negativa e se o seu PT
fizer alguma coisa parecida com o que fez ontem, na
reunião de São Paulo?
O Senador Cristovam fala e repete a preocupação e a ansiedade dele para o Congresso debater,
discutir e buscar alguma coisa para fazer. Outro dia,
ele se dirigiu ao Presidente do Senado, titular, que lhe
respondeu: “É muito importante, Senador Cristovam.
Vamos nos reunir, vamos discutir e vamos ver o que
podemos fazer, o que é da nossa ação.” Eu já senti que
não vai sair muita coisa de lá. Eu não sei se não era
para a gente tentar reunir um grupo de Parlamentares,
de todos os partidos, que topem fazer uma reunião e
até discutir com a sociedade uma pauta em torno daquilo que nós vamos decidir.
Eu acho altamente negativa as reuniões dos Presidentes da Câmara e do Senado e dos Líderes das
bancadas. Com todo o respeito, não vejo nos Líderes
das mais diferentes bancadas o sentido de buscar uma
solução, o sentido de se enquadrar no quadro que nós
estamos vivendo e tentar fazer alguma coisa. Sinceramente, eu não vejo. Por isso, talvez, a gente possa se
reunir e fazer aquilo que eles não fazem.
Infelizmente, a Presidente fala na sexta, e nós só
vamos nos reunir na segunda-feira. Deus queira nos
ajudar que, nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo, haja uma trégua. Vamos apelar para isso. Que
se pare para pensar, porque foram dez dias em que os
nervos devem estar à flor da pele por parte de todos.
Vamos esperar o pronunciamento da Presidente. Vamos ver, Senador Paim, se o PT desta vez não
manda o seu pessoal de camisa vermelha confrontar
outros que lá estão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Simon, V. Exa me permite mais um
aparte sobre o mesmo tema? Eu comentei com V. Exa
num outro momento e, antes de encerrar, eu queria
também dizer que, como a Presidenta, eu acho que a
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intenção foi boa, mas a forma foi errada. O que é que
o Presidente Falcão quis dizer ou deveria ter dito? Que
todos os militantes – de centrais, confederações, estudantes – deveriam participar desse movimento, um
movimento correto, justo, mas evitassem ir de bandeira
e de camisa identificando esse partido, aquela central,
porque o movimento é claro. Eles dizem: “Nós não somos contra o partido, nós não queremos é partidarizar
o movimento.” E isso está correto, se não vai partidarizar e dividir. Então, nenhum partido é bem-vindo, por
aquilo que nós ouvimos da própria imprensa por parte dos dirigentes do movimento. Então, eu acho que
a orientação em si foi correta. A condução foi errada.
Vamos todos participar, porque é um movimento que
visa a melhorar a qualidade de vida de todo o povo.
Então, tenha certeza absoluta de que fatos como esse
não se vão repetir. Quero tranquilizar V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Imagine V. Exª se, agora, no dia de São João, em uma
festa, em um baile a caráter, aparecesse alguém de
smoking! Como é que ele ia ser recebido?
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito mal, com certeza.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
encerro, Sr. Presidente, lembrando à Presidenta Dilma:
o preço nós todos vamos pagar, mas a decisão só ela
pode tomar. Só ela pode tomar. E, com essa decisão,
não vai sobrar nada de negativo nem para Lula, nem
para ninguém. É ela. A Presidente é ela, a responsabilidade é dela. Ela deve falar. E que Deus a ajude. E
que possamos estar com a cara bem melhor na próxima segunda-feira.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Pedro Simon, cumprimento mais uma
vez V. Exª.
E, ao encerrar esta sessão, eu só queria dizer que,
hoje, Senador Cristovam, que é do PDT, completa nove
anos da morte de um grande Líder deste País, e eu faço
este registro com saudade: Leonel de Moura Brizola, o
Líder maior do PDT. Eu tive a alegria de acompanhar
parte, já que ele era gaúcho, da caminhada dele.
Então, saudades eternas de Leonel Brizola.
Senador Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Apenas para dizer que o rádio está informando que até a
Fifa está em reunião extraordinária para ver o clima
no Brasil e o que ela vai fazer em relação ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o eixo, Senador Simon, do meu pronunciamento. Eu tinha informações de que a Inglaterra já se
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apresentou, no meu entendimento, de forma oportunista. Nós temos aqui um movimento democrático da
juventude brasileira, justo, e que nós vamos administrar.
E o que eu disse na minha fala: eu quero saber se a
Fifa vai devolver os R$30 bilhões que nós gastamos.
Então, não, Fifa. A Copa do Mundo vai ser aqui. Os
estádios estão prontos.
Agora vai vir o mínimo de devolução, e a Copa do
Mundo não sairá daqui, tenho certeza absoluta, pela
visão que tem o povo brasileiro. E os protestos pacíficos poderão continuar livremente, como acontece em
qualquer país do mundo.
Termino, assim, lembrando que, ontem, Senador
Simon, a nossa querida cidade, onde nós dois nascemos, Caxias do Sul, completou 123 anos. Inclusive
V. Exª foi fundamental, eu sei, para eleger o Prefeito
da cidade.
Na figura do Prefeito Alceu Barbosa, mandamos
um abraço, meu e do Senador Simon, para toda a nossa cidade natal.
Vida longa à nossa querida Caxias do Sul!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 702, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimento
Interno, autorização para desempenhar missão oficial
no exterior, no período de 18 a 20 de junho de 2013,
com ônus para a Casa, em razão de designação do
Presidente Renan Calheiros para representar o Senado Federal na Reunião de Presidentes de Parlamentos
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa –
CPLP, a ser realizada em Lisboa, Portugal.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, “I”, do
Regimento Interno, que estarei ausente do País no
período acima mencionado.
Salas das Sessões, de junho de 2013. – Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Sr. Senador Aloysio Nunes Ferreira enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no
dia de hoje para pontuar alguns aspectos que dizem
respeito à atual situação econômica pela qual passa
o nosso país.

588

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Economia:
– Recentemente o IBGE anunciou que o PIB
do primeiro trimestre deste ano teve alta de
0,6% em relação ao último trimestre de 2012.
– A grande maioria dos analistas do mercado – e até mesmo o governo - esperavam um
crescimento de 1% para o primeiro trimestre.
– Esse fraco resultado decepcionou o mercado
e já levou os analistas a revisarem para baixo,
mais uma vez, o crescimento da economia do
país em 2013.
– Economistas calculam que, se a atividade
brasileira permanecer, em média, em 0,6% em
todos os trimestres do ano, o PIB deste ano
fechará em torno de 2,6%, ou seja, bem abaixo
dos 3,5% projetados inicialmente pelo governo.
Desonerações:
– Vários indicadores mostram que esse modelo que priorizou o aquecimento do consumo
e as desonerações de setores específicos se
esgotou.
– Já passou a hora de deixarmos esse modelo
de lado para passarmos a dar prioridade para
os investimentos.
– A estratégia do governo para conseguir chegar, pelo menos, a um crescimento do PIB
próximo de 3% será continuar insistindo nos
estímulos à economia por meio de medidas
como desonerações.
– A última anunciada pelo governo foi a redução do PIS/Cofins para tarifas de transporte
coletivo urbano, como ônibus, trem e metrô, a
partir do dia 1º de junho.
– Só este ano, o governo vai abrir mão de mais
de R$ 70 bilhões com desonerações.
– Portanto, uma série de benesses pontuais e
setorizadas, que ilustram perfeitamente a falta
de uma visão mais ampla, um planejamento
que encare os problemas como um todo.
– O Governo continua fatiando o que já não
é fácil reconhecer como uma política econômica coesa.
– Falta o sentido de conjunto; falta visão estratégica de longo prazo. O país ainda espera
um verdadeiro conjunto de medidas estruturais mais fortes.
– O jornal o Estado de S. Paulo publicou matéria no último dia 28 de maio mostrando que
a Receita Federal teme os efeitos dessas desonerações.
– Segundo a matéria, “É grande o temor na
área técnica de que as sucessivas desonerações anunciadas no governo Dilma Rousseff se
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transformem numa verdadeira bomba-relógio
para as contas públicas, de difícil desmontagem
no caso de piora das condições da economia
brasileira e mundial”.
– É bom lembrar que o Governo Federal já
sinalizou que o objetivo do superávit primário
não será mais a redução da dívida, mas a expansão da economia.
– Outra consequência dessas desonerações
também é apontada pelo corpo técnico da Receita: a de que a condução dessa política de
desonerações, baseada em isenções tributárias pontuais e setoriais, tem ampliado ainda
mais a complexidade do sistema tributário e
dificultado o trabalho da fiscalização.
– Isso nem pode ser considerado um puxadinho
de política industrial, porque nem se sabe os
critérios para definir os setores beneficiados.
Subsídios ao BNDES:
– Os custos com subsídios ao BNDES e os
incentivos do governo em desonerações para
turbinar o Pibinho farão com que o próximo
presidente deixe de contar com R$/ 50 bilhões
só em 2015.
– Os subsídios para operações do BNDES vão
deixar uma conta bastante salgada.
– O dinheiro do Tesouro é captado no mercado com juro maior que o cobrado pelo banco
de fomento. Isso gera um custo e o Tesouro
acaba pagando essa diferença. Ou seja, arca
com a equalização de parte dos empréstimos
do banco.
– A preocupação com isso já levou o Ministério
da Fazenda a editar uma portaria, no final do
ano passado, na qual os subsídios apurados
em 2013 e 2014 só precisam ser ressarcidos
ao BNDES em 2015.
– Isso significa que boa parte dessa despesa
está sendo postergada para o próximo governo, que vai assumir num cenário de superávit
primário menor, despesas correntes elevadas
e baixa arrecadação.
– Essa herança será o total desequilíbrio fiscal.
Inflação:
– As notícias sobre a inflação todos já conhecem.
– Há muito tempo o governo abandonou o
centra da meta, de 4,5%, para se contentar
em ficar no limite do teto, de 6,5%.
– As consequências de se manter uma inflação em patamares elevados todos também já
conhecem.
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– Em recente ata do Copom, a diretoria do
Banco Central admitiu que pode fazer novas
altas de juros porque a inflação, mais forte e
persistente, continua alimentada por mecanismos formais e informais de correção de preços.
– Um dos fatores-chave para a queda da popularidade de Dilma na última pesquisa esta
no fato da população estar sentindo “na pele”
a alta dos preços.
– A população está preocupada. E com razão.
Mais de 50 % dos pesquisados no Datafolha
apontam que a inflação vai subir. É porque eles
não acreditam na competência da gerentona
para conduzir a nossa política econômica.
Investimentos:
– Em um cenário de PIB fraco, inflação alta e
credibilidade do país em xeque, o governo não
tem sido capaz de impor um ritmo maior aos
investimentos, na contramão do discurso oficial.
– Até abril, a parcela destinada a investimentos ficou em 17% do total de R$/ 130 bilhões
autorizados no Orçamento, segundo o Tesouro.
– Precisamos de mudanças para deixar a cadeia produtiva mais competitiva.
– O tempo passa e fica cada vez mais evidente,
e consensual, que a retomada do crescimento,
de forma consistente, terá de ser impulsionada
pelos investimentos.
– Mas, para isso, o governo precisa começar
a se mexer. E logo.
Agências Reguladoras:
– Matéria do Estado de S. Paulo, datada de 9
de junho deste ano, mostra que ex-diretor de
basquete comanda a ANTT. Esta é a agência
que deveria tirar do papel as concessões de
rodovias e ferrovias.
– A Agência está totalmente enfraquecida, com
dois diretores interinos.
– Em meio aos arranjos políticos para acomodar aliados, as Agências ficaram asfixiadas e
perderam sua autonomia para zelar pelo bom
funcionamento dos serviços públicos.
– O que se vê hoje é a morte lenta dos órgãos
reguladores.
– Quem investe nessas condições? É nesse
ambiente que querem atrair investidores?
Agências de Risco:
– A agência de classificação de risco Standard & Poor’s anunciou o rebaixamento da
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perspectiva da dívida do Brasil de estável para
negativa, devido à piora das contas públicas,
ao crescimento fraco e à inflação.
– É a primeira vez que isso acontece desde
2002, quando a expectativa da vitória de Lula
provocou turbulência no mercado.
– A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
vem insistentemente operando em queda.
– E em entrevista ao Estado de S Paulo, o ministro Mantega teve a audácia de dizer que, se
depender do desempenho econômico, a agência deveria revisar a nota do Brasil para melhor!
– Alguém ainda acredita em Guido e suas previsões? Ele também acredita em Papai Noel.
Ministro da Fazenda – quem ainda acredita?
– Em dezembro do ano passado a equipe
econômica previa um crescimento de 4,5%
do PIB para este ano.
– Há algumas semanas, o Ministro Guido Mantega, admitiu que nem uma estimativa de 3,5%
seria cumprida.
– Ainda em entrevista, o ministro disse que o
governo não usa ‘malabarismo fiscal’!
– PIB do 1º trimestre fraquíssimo, inflação no
limite do teto superior da meta, piora no setor
externo – tanto na balança comercial quanto
na conta corrente – dificuldades para cumprir
metas, baixas taxas de investimentos e poupança, infraestrutura debilitada, credibilidade
em dúvida, enfim, não parece o mesmo país
que o Ministro Mantega enxerga.
The Economist:
– Não é por menos a ironia da Revista Britânica: “ele é um sucesso”.
– No final do ano passado a conceituada revista
sugeriu a saída do ministro para uma mudança de rumo na economia. Isso fez o ministro
ficar “indemissível”.
– Agora, diante das dificuldades da economia
brasileira, a revista pede para ele ficar, e deixaria Dilma à vontade para substituí-lo.
– Stay Mantega!!
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esta encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 24 minutos.)

590

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39077
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39078 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

591

Junho de 2013

592

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39079
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39080 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

593

Junho de 2013

594

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39081
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39082 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

595

Junho de 2013

596

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39083
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39084 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

597

Junho de 2013

598

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39085
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39086 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

599

Junho de 2013

600

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39087
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39088 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

601

Junho de 2013

602

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39089
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39090 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

603

Junho de 2013

604

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39091
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39092 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

605

Junho de 2013

606

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39093
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39094 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

607

Junho de 2013

608

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39095
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39096 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

609

Junho de 2013

610

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39097
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39098 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

611

Junho de 2013

612

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39099
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39100 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

613

Junho de 2013

614

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39101
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39102 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

615

Junho de 2013

616

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39103
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39104 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

617

Junho de 2013

618

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39105
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39106 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

619

Junho de 2013

620

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39107
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39108 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

621

Junho de 2013

622

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39109
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39110 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

623

Junho de 2013

624

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39111
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39112 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

625

Junho de 2013

626

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39113
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39114 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

627

Junho de 2013

628

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39115
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39116 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

629

Junho de 2013

630

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39117
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39118 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

631

Junho de 2013

632

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39119
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39120 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

633

Junho de 2013

634

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39121
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39122 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

635

Junho de 2013

636

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39123
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39124 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

637

Junho de 2013

638

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39125
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39126 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

639

Junho de 2013

640

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39127
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39128 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

641

Junho de 2013

642

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39129
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39130 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

643

Junho de 2013

644

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39131
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39132 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

645

Junho de 2013

646

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39133
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39134 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

647

Junho de 2013

648

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39135
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39136 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

649

Junho de 2013

650

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39137
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39138 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

651

Junho de 2013

652

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39139
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39140 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

653

Junho de 2013

654

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39141
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39142 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

655

Junho de 2013

656

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39143
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39144 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

657

Junho de 2013

658

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39145
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39146 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

659

Junho de 2013

660

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39147
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39148 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

661

Junho de 2013

662

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39149
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39150 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

663

Junho de 2013

664

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39151
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39152 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

665

Junho de 2013

666

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39153
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39154 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

667

Junho de 2013

668

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39155
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39156 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

669

Junho de 2013

670

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39157
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39158 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

671

Junho de 2013

672

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39159
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39160 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

673

Junho de 2013

674

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39161
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39162 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

675

Junho de 2013

676

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39163
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39164 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

677

Junho de 2013

678

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39165
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39166 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

679

Junho de 2013

680

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Assuntos Sociais)

JUNHO DE39167
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39168 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

681

Junho de 2013

682

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39169
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39170 Sábado 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

683

Junho de 2013

684

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39171
2013

Sábado 22

JUNHO DE 2013

39300 Terça-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

685

Junho de 2013

Ata da 102ª Sessão, não deliberativa,
em 24 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim, Acir Gurgacz,
Pedro Taques e da Srª Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e
encerra-se às 20 horas e 35 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
do Presidente do Banco Central:
– Nº 79, de 20 de junho de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 1153, de 2012, de informações, de iniciativa da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária.
– Nº 80, de 20 de junho de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 227, de 2013, de informações,
de autoria da Senadora Ana Amélia.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Queria, mais uma vez, cumprimentar a todos e
a todas que nos acompanham pela TV Senado, pela
Rádio Senado, bem como pelas redes sociais que o
Senado disponibiliza; cumprimentar os colegas Senadores e Senadoras que estão aqui no plenário, desejando uma boa semana a todos e que aqui, no Senado,
possamos fazer um trabalho que, de alguma maneira,
possa fazer jus aos compromissos que assumimos.
Como primeiro orador, convido para fazer uso da
palavra o Senador Cristovam Buarque, nosso colega
representante do povo do Distrito Federal nesta Casa.
Diga, Senador Randolfe. (Pausa.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Fez permuta a Senadora Ana Amélia com o
Senador Paulo Paim, como segundo orador inscrito.
Com a palavra V. Exª, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu

quero começar, Senador, comentando aqui uma correção que eu recebi, de um internauta, por conta de uma
frase que eu falei aqui – o Senador Paim era o Presidente, se não me engano – sobre a necessidade, neste
momento de profunda crise, de abolirmos os partidos
atuais. E a pessoa me corrigiu, dizendo que eu estava
errado gramaticalmente ao dizer que precisava abolir,
porque, segundo ele, já foram abolidos. Segundo ele,
o que caracteriza e define, de fato, um partido, com
uma unidade ética de todos os seus militantes, com
uma unidade programática de seus filiados, não temos
hoje. E ele dizia: “Não precisa abolir; é preciso [como
eu também falei] refundar os partidos”. E é preciso!
Essa é uma das causas que nós temos dessa
crise; essa é uma das causas da falta de liderança que
nós temos. Nós precisamos criar partidos de verdade.
Eu me atrevo a dizer que aqui, no Senado, só há um
partido que não tem nenhuma divergência interna,
o PSOL, porque o Senador Randolfe é o único, e o
Senador Randolfe é coerente. E digo isso deve haver
partido que só tem um militante e ele não tem unidade
nem ética, nem programática. E isso pela variedade,
pela perplexidade, pela esquizofrenia que existe hoje
em todo o processo político, e ninguém está excluído,
nem o meu partido, nem eu próprio, nem ninguém.
Agora, nós temos que entender isso. E aqui, Senador Jorge Viana, eu tenho a impressão de que não
estão entendendo ainda o que está acontecendo. Da
mesma maneira que muitos não entenderam essa minha colocação, muitos não estão entendendo o que
está acontecendo aí. E eu costumo dizer, nesses últimos dias, que bastam três palavras para explicar tudo
isso, Senador Paim: “caiu a ficha”.
Há pouco, a Senadora Ana Amélia comentava
ali – eu acho até que ela deve falar sobre isso, mas
tomo a iniciativa de lembrar – que muitas das pessoas
que estão, hoje, nas manifestações foram ao exterior
e viram como as coisas funcionam. Ela lembrava que
até na Argentina, com toda a sua crise, o sistema de
transporte público funciona melhor do que o do Brasil;
as escolas estão melhores do que as do Brasil; o sis-
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tema de saúde eu não sei, mas é bem capaz de que
esteja melhor. Caiu a ficha!
Caiu a ficha de que nós somos a sexta economia
do mundo e a 88ª em educação. Mas, mais do que
isso, caiu a ficha de que, sem educação, o País não
tem futuro. Essa ficha é nova. Não havia caído ainda
a ficha de que, sem educação, o Brasil não tem futuro.
Caiu a ficha – e só muito recentemente eu comecei a ouvir isso aqui – de que nós temos que manter, sim, enquanto for preciso, o Bolsa Família; porém,
caiu a ficha de que nós não temos como abolir, extinguir, parar o Bolsa Família porque não conseguimos
absorver esses milhões de pessoas na modernidade.
Caiu a ficha!
Caiu a ficha de que, se continuarmos nesse rumo,
o Bolsa Família se transformará não em um instrumento de transição, mas em um instrumento permanente.
Caiu a ficha também de que nós temos o mesmo modelo há 20 anos e que esse modelo está se
esgotando. Ele não consegue mais crescer quanto se
queria, ainda menos crescer como desejaríamos. Além
de pequeno é feito o nosso PIB. Aliás, o PIB é grande.
Além de a taxa de crescimento do PIB ser pequena,
o PIB é feio.
Caiu a ficha de que esgotamos o modelo que mantinha a estabilidade monetária sob controle e que, de
repente, isso é uma ilusão, porque a inflação chegou.
Caíram as fichas!
Caiu a ficha de que não apenas mantemos a
corrupção, apesar da faxina feita pela Presidenta,
mas, mais grave ainda, mantemos a impunidade na
corrupção.
Caiu a ficha e, ao cair a ficha, as pessoas foram
para as ruas.
Caiu a ficha, Senador Jorge, de que o povo pagou os estádios e não vai entrar neles, não tem dinheiro, não vai poder pagar o ingresso pelo valor cobrado
pela FIFA.
Caiu a ficha!
Até muito pouco tempo atrás, havia a ilusão de
que íamos ter uma Copa no Brasil, mas as pessoas
vão ver a Copa da mesma maneira a que assistiram
a que foi no Japão: pela televisão.
Caiu a ficha, sobretudo, de que se pode ir às ruas
com facilidade, graças aos instrumentos da Internet.
Descobriu-se essa coisa maravilhosa que é você fazer
uma mensagem marcando uma passeata para dali a
dois dias, dizendo a hora, a cor da roupa que é para
usar, a máscara que deve pintar na cara, e, na hora,
aparece todo mundo.
Antes, para convocar uma passeata, nós precisávamos fazer dezenas, centenas, milhares, Senador
Ricardo Ferraço, de reuniões de partidos, de ONGs, de
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movimentos. Precisávamos de semanas de preparação
das faixas; precisávamos de um tempo enorme para
conseguir divulgação na televisão, nos jornais. Caiu
a ficha de que isso não é mais necessário, de que,
com um simples apertar de dedos no computador, as
pessoas vão estar na manifestação naquele dia certo.
Será que depois de tanta ficha caindo e colocando o povo nas ruas, não vai cair a ficha da gente
de que algo tem que mudar? E esse algo não é a revolução na economia – esta precisa de ajustes; não
é a revolução no social – este precisa de prioridades
na saúde, na educação, na segurança. A revolução, a
única possível, a fundamental hoje, é uma revolução
na política, na maneira como nós fazemos política. É
uma revolução que permita reduzir o custo das campanhas. E isso é fácil.
É preciso fazer com que, as eleições não sejam
apenas para benefício dos advogados e dos marqueteiros como é hoje. O sistema que está montado aí
beneficiou os marqueteiros, que recebem milhões,
gastam milhões, para fazer a publicidade, e os advogados, para corrigirem os milhares de erros que nós
cometemos todos os dias no processo eleitoral.
Isso pode ser reduzido, tanto o custo dos advogados, tendo um sistema eleitoral mais nítido, mais
claro, onde os erros não sejam tão constantes, e tendo
um sistema de publicidade barato, que cada candidato
vá com sua cara à televisão, mostre porque quer ser
deputado, senador, governador, prefeito, presidente,
vereador, e que diga, que mostre as suas posições
sem precisar do embonecamento de cada candidato.
Nós precisamos, provavelmente, reduzir essa
tragédia de fazer da política uma carreira, em vez de
ser um serviço público com prazo de validade.
Nós precisamos, inclusive para fortalecer novos
partidos ou os partidos que estão aí sendo fundados
novamente, acabar com a coligação. A coligação, no
primeiro turno, é uma desmoralização; é um mercado
de tempo na televisão que a gente faz. Se acabasse
isso e se cada partido ficasse obrigado a lançar candidato a cargos majoritários, sobretudo no Executivo,
nós acabávamos com essa promiscuidade entre os
clubes eleitorais que se chamam de partidos.
Eu acho que é por isso, pelo desgaste dos partidos, que a ex-Ministra Marina não colocou a palavra
“partido” no seu partido.
Basta isso para dizer que essa pessoa que me
escreveu tem razão: eu errei quando disse que era
preciso “vir a abolir”. Segundo essa pessoa, “já foram
abolidos”. E, como partidos, foram; não o foram como
legendas, não o foram como siglas, não o foram como
clubes eleitorais, não o foram como carruagens que
carregam os candidatos, mas como estrutura partidá-
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ria, no sentido de uma unidade de valores, no sentido
de unidade nos valores éticos de seus membros, no
sentido da unidade dos programas dos seus militantes.
De fato, nós não temos muitos hoje, se é que
temos algum. Mas é melhor deixar a hipótese de que
temos para não incorrer no erro da supergeneralização.
Amanhã, por exemplo, Senador Randolfe, nós
vamos ter a chance de votar aqui um partido, de minha iniciativa, que vai demonstrar se nós estamos caminhando no sentido de entender ou não o que está
nas ruas. É um projeto meu que diz que cada um de
nós que tiver mandato terá a sua declaração de renda
submetida à malha fina, automaticamente. Quer coisa
mais óbvia do que isso? É até um privilégio para quem
faz suas coisas direitinho. Vai haver fiscais analisando
os seus erros para você poder corrigi-los enquanto é
tempo. Se isso já existisse, Senador Jorge Viana, a
gente não estaria pagando o preço que está, porque
o Senado não descontou Imposto de Renda de duas
das parcelas que pagava de salários. Vinte anos, talvez, de erros. Isso não teria continuado, se tivesse
passado por uma malha fina. Teria sido evitado prejuízo a tantos Senadores e, pior do que o prejuízo, o
constrangimento e a vergonha de que uma parte da
receita não pagava Imposto de Renda, e você tinha
de colocar a declaração entre os vencimentos não tributáveis. Quando descobrimos isso e eu fui cobrar do
meu contador, ele disse: “Nem que quisesse não poderia colocar essa renda entre os tributáveis, porque
está lá na declaração de bens que é são rendimentos
não tributáveis”. Uma malha fina teria descoberto isso.
Amanhã, a Comissão de Economia tem a chance
de votar isso, Senador Jorge. Há um parecer favorável
do Senado Suplicy. Aproveito que aqui há Senadores
da Comissão de Economia para dizer que eu acho
que a opinião pública, a população, os que estão nas
marchas, os manifestantes vão gostar desse gesto.
Pequenininho assim, um gesto minúsculo, mas um
gesto a favor. Derrubar isso amanhã será um gesto
grande contra. Aprovar será um gesto pequeno a favor.
Nós temos de discutir até que ponto vai se continuar ou não com o voto secreto aqui, no Congresso.
Nós já o derrubamos aqui, graças ao Senador Paulo
Paim, que é o autor. Mas continua ainda valendo.
Recentemente, tivemos a eleição do Presidente
do Senado. O povo tinha o direito de saber em quem
cada um de nós votou e não sabe, porque foi secreta
a votação.
Eu quero interromper, para dar a palavra ao Senador Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Senador Cristovam Buarque, apenas desejo me congratular com V. Exª, porque eu sou muito otimista com as
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perspectivas e possibilidades dessas extraordinárias
manifestações a que nós assistimos nos últimos dias.
Subtraindo as cenas de vandalismo, que são absolutamente acessórias e precisam ser coibidas pelo Estado
brasileiro, porque o Estado democrático não pode prescindir de um aparato de segurança que possa reprimir
essas que são ações fora da curva, eu sou otimista
com esse movimento, porque este movimento, por
mais duro que fosse e por mais duro que seja o recado
que as ruas estão transmitindo para a classe política,
para todos nós que temos a delegação da população
para atuar em seu nome, as ruas estão dizendo que
a democracia representativa está sendo ameaçada
e nós precisamos reagir. Reagir com atitudes, reagir
com posições. Portanto, eu acho que este ambiente e
esta crise que estamos vivendo – nunca deixamos de
afirmar que esta crise também pode ser oportunidade
– são uma oportunidade para o Senado da República
colocar diante de si uma agenda como esta que V. Exª
manifesta da Tribuna do Senado, que dá condição de
nós começarmos um trabalho de resgate e de sintonia
com aquilo que as ruas estão transmitindo e emitindo
por meio desses sinais exitosos a que nós podemos
assistir nos últimos dias. Desejo me congratular com
V. Exª e dizer que este ambiente é uma oportunidade
para o Senado, desde que nós saibamos interromper
esta inércia em que estamos mergulhados, por ausência de agendas efetivas que possam colocar-nos em
sintonia com as manifestações populares.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador Ricardo, eu só tenho que me felicitar
de estar aqui recebendo um aparte com o seu. Se esta
Casa estivesse cheia e pessoas também estivessem
sintonizados com esta visão, com a qual eu comparto
totalmente, de que essa é uma grande oportunidade,
talvez a gente pudesse tirar muito proveito positivo
para o Brasil dessas manifestações.
Quando as pessoas perguntam o que eu acho
dessas manifestações, eu digo: lamento que tenha demorado tanto. Até porque em 2003, Senador Taques,
eu era Ministro. E um debate aqui, em escola de 2º
grau, ensino médio, de Brasília, me perguntaram o
que eles poderiam fazer para ajudar no meu trabalho
de Ministro, e eu disse: vão para o Congresso e peçam que os Senadores e Deputados votem por mais
recurso para a educação. Lembro que, no outro dia,
quando saiu nos jornais, o Presidente Lula me ligou
imediatamente para reclamar .
Se eles tivessem seguido o meu conselho, dez
anos atrás, era possível a gente, hoje, estar em uma
situação diferente. Mas cada coisa tem o seu momento. Eu é que estava errado, do ponto de vista do tempo
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de fazer aquela proposta de manifestações. O tempo
chegou agora, porque a ficha caiu agora.
Eu tinha, obviamente, pela idade, pela dedicação,
obsessão. Eu sabia que faltava dinheiro para a educação. E eles não tinham tanta convicção que justificasse
ir para as ruas. Agora, caiu a ficha. Caiu a ficha por
diversas razões. Essa ficha precisa cair na cabeça da
gente também, precisa cair no coração da gente também. Precisamos despertar também, como os jovens
já despertaram. Se fizermos isso, o Senador Ricardo
Ferraço tem toda razão, será uma grande oportunidade para todos nós.
Eu temo que desperdicemos essa oportunidade,
iludidos com o fato de que, mais dias, menos dias, as
manifestações vão sair das ruas. Tudo cansa. Eu temo
que as pessoas se acomodem, esquecendo, Senador
Taques, que a partir de agora as manifestações não
param; elas saem das ruas e ficam nos quartos onde
estão os computadores. Mas estão ligados. Eles estão
permanentemente em manifestações. Manifestações
invisíveis, para quem não estiver ligado nas mídias
sociais, mas eles estão permanentemente ligados e
prontos para, em poucas horas, irem para as ruas de
novo, quando for preciso.
Eu passo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco /PDT – MT) – Veja,
Senador Cristovam: até esta expressão “caiu a ficha”
é uma expressão, hoje, quase de antanho. Hoje nós
precisamos estar lincados, ligados, nós todos políticos.
O meu temor, Senador Cristovam, como V. Exª disse, é
que deixemos passar este momento histórico. Deixemos
passar por falta de reformas, por falta de concretizar os
nossos discursos, as nossas reuniões. Senão, ao final
de uma nova reunião, vamos montar uma comissão
para discutir o que está sendo debatido, de há muito,
nas ruas. Penso, sem querer ser “bidu” – e é até mesmo uma expressão de antanho – para descobrir o que
esse cidadão da rua deseja –, que os vários pontos em
debate se resumem a apenas dois – quero ter essa
veleidade de dizer isso: inconformismo com a classe
política, não com partidos políticos, esse ou aquele
partido político, mas com a classe política, que não
concretiza promessas, que não realiza compromissos,
a classe política que não consegue sair do discurso e
ir para a prática. Outro tema é a corrupção. Aliás, aqui
temos uma tautologia, um raciocínio em círculos: a
classe política e a corrupção. É mais ou menos igual
àquele biscoito que “vende mais porque está sempre
fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende
mais”. Nós temos um raciocínio em círculo. Infelizmente,
muitos não querem debater a essência. Por exemplo,
a PEC 37 foi um dos temas. Eu gostaria de ver os valentes que defendiam a PEC 37, eu quero ver esses
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valentões debatendo a PEC 37, com legitimidade, na
democracia, esta semana.
Eles estão escondidos embaixo da cama, cobertos, com medo. Eu defendo que a PEC nº 37 seja
colocada em votação esta semana. Cada um mostra
a sua cara, inclusive o cara de pau deve mostrar a
sua cara. Todos devem mostrar a sua cara. Nós não
podemos jogar o lixo para baixo do tapete. Há muitos
escondidos. Agora, todos são contrários à PEC, me
parece que passaram óleo de peroba na cara. Com
todo respeito, nós temos que tirar o discurso e colocar na prática.
(Intervenção fora do microfone.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim. Só
quatro aqui votaram contra o projeto, o nº 132. Onde
estão os corajosos? E me permita mais um minuto.
Quando nós poucos subimos à tribuna para falar contra
a corrupção, muitos Senadores desta Casa falavam:
“ah, udenistas, lacerdistas. Vocês são moralistas.” Eu
quero encontrar esses moralistas, hoje, no meio dessas passeatas. O que nós temos aqui são muitos políticos tremendo de medo das ruas, tremendo de medo
e querendo se adonar desses movimentos. Parabéns.
Agora, nós temos que tirar do discurso e passar para
a prática. Algumas reformas políticas precisam ser
feitas. Nada contra a Presidente Dilma, nada contra a
coalizão que sustenta a Presidente da República. O
meu Partido, o Partido de V. Exª, o PDT, faz parte da
coalizão. Agora, coalizão não é submissão. A maior
coalizão da história. Se a Presidência da República,
com os partidos que estão com ela, desejar votar projetos estruturantes para o Brasil, este é o momento.
No mais, é conversa fiada.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador.
Eu quero, primeiro, falar da ideia da coalizão. Eu
sou contra o tamanho dessa coalizão, porque descaracteriza o Governo. Fui contra nosso Partido entrar
com ministério. Não precisa dar ministério para aprovarmos aqui o que for bom que venha do Governo. E
nem adianta ministério, porque nós não vamos fechar
todos os militantes, todos os Senadores para aprovar...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) –... projetos que nos pareçam ruins a um ou outro.
A coalizão, desde o começo – eu fui deste Governo
no primeiro ano – eu dizia: exageramos. E nos descaracterizamos. Para manter a quantidade de cargos,
atendendo à coalizão, nós quebramos a qualidade do
serviço público, colocamos pessoas despreparadas.
Daí a quebra na gestão, daí o atraso nas obras. Nós
fizemos no Brasil uma coalizão tão grande, que virou
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uma geleia geral. Chegamos ao ponto de ter que haver
o 39º ministério dado a um vice-governador de Estado.
Ou seja, a quantidade de ministérios e a distribuição
dos cargos, conforme o loteamento da coalizão das
diferentes legendas, geraram uma das causas. Esse
é um dos ingredientes das manifestações. É um dos
ingredientes que nós não vimos no momento e, de
repente, nos surpreendemos.
Para mim, Senador Jorge, a maior surpresa nessas passeatas é que a gente tenha visto com surpresa.
É surpreendente que elas cheguem como uma surpresa, quando eram absolutamente previsíveis. Sem
saber a data, sem saber nem o mês, nem o ano, era
claro que ia acontecer.
Antes de passar a palavra ao Senador Randolfe,
quero dizer que houve muito mal-entendido até aqui,
mas há um que a gente não pode esquecer: é o mal-entendido dos que estão dizendo que isso é movimento de direita. Acusar esses jovens de direitistas,
de fascistas, de nazistas é um equívoco muito grande.
Eles são manifestantes. Eles são manifestantes descontentes, inconformados, que guardaram o inconformismo durante um bom tempo – os que são um pouco
mais velhos –, até que a bola estourou, até que a ficha
caiu para valer.
Por isso, este é um dos mal-entendidos graves
que vejo pela imprensa: pessoas, sobretudo do Governo, dizendo que são jovens de direita, que querem
dar um golpe. Hoje, a única possibilidade de um golpe
seria feita pela coalizão, e nenhum dos partidos da coalizão, com todos os seus erros, é golpista, nenhum.
Então, não há possibilidade disso. Tem-se de incentivar, observando-se e atendendo-se àquilo que esses
jovens pedem.
Mas, antes de concluir, passo a palavra ao Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
Senador Cristovam, primeiro quero dizer que sua ideia
é formidável. Amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos – mesmo sendo eu suplente –, tomara que
o vosso projeto seja aprovado. É um bom sinal que o
Senado dá à aprovação de vosso projeto, amanhã, na
CAE. Espero ter a honra, mesmo suplente – espero, vou
torcer para alguém faltar –, de poder votar favoravelmente. Assinei artigo que saiu no caderno Ilustríssima
da Folha de S.Paulo de ontem, Senador Cristovam. O
caderno Ilustríssima, inclusive, fez um apanhado, para
entender essa semana histórica que o Brasil teve, esses sete dias. Eu acho que nós tivemos os sete dias
que abalaram o Brasil, fazendo uma paródia da célebre
obra do John Reed – Dez dias que abalaram o mundo –, nós tivemos os nossos sete dias que abalaram
o Brasil nesta semana. Eu comecei um artigo fazendo
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uma referência ao meu filho, que, nesta semana, esteve em Macapá, participando das manifestações de
rua da minha cidade. E queria fazer uma referência a
isso, porque há vinte anos, como todos aqui sabem,
eu estava nas ruas, participando de uma geração que
estava ocupando as ruas com uma reivindicação específica, solicitando, pintando a cara, lutando por justiça,
por impeachment, enfim. Então, eu estava nas ruas
com uma reivindicação específica. Lembro-me de que
a minha geração, nas ruas, também era criminalizada,
e nos colocavam todo o tipo de rótulo; inclusive, a geração que nos antecedeu colocava rótulos na nossa.
E a pior coisa que pode ocorrer é tentar rotular essa
geração. É a pior coisa. E a prova histórica de que a
minha geração (...)
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
(...) não aceita rótulos foi o papel que a minha geração
cumpriu, e a geração que antecedeu a minha. A geração que antecedeu a minha provou para a geração que
a antecedeu que não aceitava os seus rótulos. Então,
nós não podemos incorrer no mesmo erro com essa
meninada que está ocupando as ruas, fazendo o que
a nossa geração fez. Não tem crime maior do que rotular, do que atirar contra os sonhos de uma juventude.
Não tem crime maior do que tentar rotular os sonhos
de uma juventude. Não tem crime maior do que tentar
atrofiar os sonhos da juventude. Não tem crime maior
do que dizer a um jovem que ele não pode sonhar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Além desse crime todo, Senador Randolfe, é
uma estupidez muito grande rotular dessa maneira (...)
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– (...) ao invés de querer entender o que é que está
acontecendo. Entender o inconformismo; entender que
a ficha caiu e que a ficha, depois que cai, não volta
mais para dentro; ela continua aí, viva, incomodando
e incomodada.
Por isso, talvez o maior desafio hoje, Senador
Taques, antes mesmo que a gente faça essas mudanças políticas, é que nós entendamos que há uma
cobrança por essas mudanças, que eu creio que lamentavelmente ainda não está permeando. O próprio
fato de a Presidenta ir à televisão e fazer um discurso, que, sinceramente, deu a impressão de que não
entendeu. Porque se ela tivesse entendido, ele devia
começar dizendo: “Nós erramos!” Não ela sozinha,
não o seu Governo; “nós” os políticos, ao longo dos
últimos anos, erramos – e temos de agradecer aos jovens que estão nos mostrando nossos erros. E dizer
o que ela proporia para que, nos 18 meses restantes

690

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

desse seu mandato, se transforme de candidata, que
ninguém conhecia, em presidenta e de presidenta em
estadista, dando um salto muito adiante do que é um
presidente. Um estadista que agarra esse momento,
que traz para a sua função aquilo que está na alma
do povo e dá uma condução.
A Presidenta Dilma foi eleita – e temos de entender isso não como uma crítica, mas por conta do carisma do Presidente Lula, da força do Presidente Lula, e
até hoje ela continua sendo aquela que o Presidente
Lula ungiu. Há grande chance de ela ser a Presidente
estadista: ela assumir isso e levar adiante (...)
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– (...) tudo aquilo que as crianças, os jovens, os adultos, hoje, nas ruas, estão pedindo: uma nova maneira
de se fazer política no Brasil.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Cristovam.
O Senador Randolfe se inscreveu como Líder. Por
entendimento com o da vez, eu convido para fazer uso
da palavra, em permuta com o Senador Paulo Paim, a
querida Senadora Ana Amélia, representante do Rio
Grande do Sul nesta Casa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Jorge Viana, eu queria agradecer muito ao
Senador Paim, que era o orador inscrito, mas especialmente ao Senador Randolfe Rodrigues, que teria direito,
por inscrição – pelo Regimento, é um orador inscrito e
um pela Liderança –, a falar pela Liderança do PSOL,
partido que ele representa com muita honra e que tem
muito orgulho de tê-lo como Líder no Senado Federal.
Agradeço então aos dois Senadores pela cedência, porque só fiz por um motivo especial. Está aí
o nosso Presidente Ricardo Ferraço, da Comissão de
Relações Exteriores, e, às 15 horas, teremos, naquela
Comissão, uma audiência pública para tratarmos dos
“drones”, mecanismo de comunicação e de segurança de que o Brasil precisa atualizar-se. Com isso, fiz o
requerimento e teremos a reunião às 15 horas. Esse é
o motivo de estar aqui recebendo o apoio do Senador
Paulo Paim e Senador Randolfe Rodrigues.
É claro que o meu tema, Senadoras e Senadores, nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes
da Rádio Senado, não foge à agenda do temário que
todos os Senadores, certamente, deverão abordar
hoje, como fizeram na sexta-feira, como fizeram na
quinta-feira, que eu estava aqui na sessão também
acompanhando a manifestação que mobilizou mais
de cinquenta mil pessoas aqui no Congresso Nacional.
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O diálogo iniciado hoje entre a Presidente Dilma
Rousseff e os integrantes do Movimento Passe Livre,
os governadores e os prefeitos das principais cidades e
capitais brasileiras é importante passo, Senador Jorge
Viana, para administrar e, se possível, superar a crise
política e de credibilidade institucional que aflorou no
País com os protestos em todas as cidades.
Retomar a conversa, o diálogo com as instituições democráticas, incluindo o Congresso Nacional,
é decisão política que precisará de constância para
o Governo demonstrar, nos próximos 18 meses, que
conseguirá fazer ajustes importantes para atender as
demandas da sociedade expressas nos cartazes manuscritos e espontâneos, exigindo qualidade na saúde, qualidade na educação, no transporte público e,
sobretudo, um duro combate à corrupção. Este sim,
o maior legado que a Copa pode deixar ao País e à
população brasileira.
Cito a reforma política como uma necessidade
urgente e já referida aqui pelo Senador Cristovam Buarque. Não é de hoje que muitos de nós, Senadores,
temos cobrado, nesta tribuna, propostas concretas
para modernizar nosso sistema político, com transparência, indispensável até para o combate à corrupção
– e especialmente para isso.
Em tempos de redes sociais, as pressões para o
uso eficiente do dinheiro público são cada vez maiores, exigindo atenção especial aos mecanismos institucionais de fiscalização por parte do Poder Público
e também privado.
O Senador Cristovam Buarque, quando chegou,
leu a mensagem de um internauta. Eu, como o Senador
Cristovam, como o Senador Pedro Taques, Senador
Ricardo Ferraço, Senador Paulo Paim, Senador Randolfe Rodrigues, como V. Exª, Senador Jorge Viana,
temos usado as redes sociais. Elas são um instrumento
valioso na interatividade, para você tirar uma temperatura, uma visão real da sociedade.
Senador Cristovam, V. Exª como eu e o Senador
Pedro Taques também, recebemos mensagens, e faço
questão de ler o e-mail do Wellingson Moraes.
Ele escreveu:
Excelentíssimos Senadores e Senadoras,
acompanhei e continuo acompanhando a reação do Senado em relação aos últimos acontecimentos no Brasil, e de brasileiros. Este e-mail
está sendo mandado para os Senadores que
estavam presentes na noite do dia 21 de junho.
O recado foi dado e vocês, inteligentemente,
entenderam: o movimento é apartidário. Alguns partidos tentaram tomar o movimento
para si e falharam um após o outro. A rejeição
dos brasileiros aos partidos aconteceu a par-
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tir do momento que todos perceberam que os
próprios políticos são vítimas desse sistema,
sendo expulsos por somente defenderem uma
visão que é contrária ao partido. [Nós sabemos disso, Senador Pedro Taques.] Admiro a
coragem dos senhores ao defenderem o voto
avulso (ou candidaturas apartidárias). Podem
ter certeza de que o apoio de que vocês necessitarão virá das ruas.
Vim aqui para apresentar-lhes também a possibilidade de termos o voto livre e distrital. O
movimento euVOTODISTRITAL, nesse momento, possui 145.681 assinaturas, e o número de pessoas cresce a cada minuto, com
o conhecimento dos brasileiros dessa causa.
Esse movimento possui um pequeno vídeo
explicativo e convido-os a assistirem, neste
link. Agradeço a atenção de todos.
O link é: euVOTODISTRITAL, sublinhado, uma
palavra só. Então, esse é o link de Wellingson Moraes,
20 anos, estudante de computação e brasileiro.
Muito obrigada, Wellingson! Eu acho que é você
e a sua geração que estão ajudando a construir um
novo Brasil. E ao referir reforma política por um jovem
que começou recentemente a votar – começou aos 16
anos –, nós vamos constatar que também é o anseio
da sociedade.
Basta olharmos as recentes estatísticas ou pesquisas para entender essa necessidade. Na pesquisa encomendada pelo programa Fantástico, da Rede
Globo, ao Ibope, mostrada ontem, a política, Senador
Jorge Viana, foi apontada como uma das principais
preocupações da maioria dos entrevistados.
Na última quinta-feira, quando os protestos se
intensificaram em todo o País, com mais de 1 milhão
de insatisfeitos nas ruas, o Ibope ouviu 2 mil manifestantes em Porto Alegre, capital do meu Estado e
também do Senador Paulo Paim e do Senador Simon,
além de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília, onde, como eu
disse, mais de 50 mil manifestantes foram às ruas.
Em todas essas cidades, a maioria dos entrevistados,
ou seja, 65% demonstraram insatisfação com o atual
modelo político brasileiro, e citaram a corrupção como
um grave problema.
As limitações do transporte público, os elevados
preços das tarifas, a baixa qualidade dos serviços públicos de saúde, a Proposta de Emenda à Constituição nº 37 (PEC 37) – que tira do Ministério Público a
atribuição para realizar investigações criminais –, os
elevados gastos para a realização da Copa do Mundo
e os baixos investimentos em educação também foram
citados na sondagem feita pelo Ibope.
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Por isso apoio, como sempre apoiei, a redução
do financiamento público de campanha, o fim da reeleição, o mandato de cinco anos no caso de reeleição
e defendo as disputas equilibradas com a desincompatibilização do candidato com quatro meses de antecedência para disputar cargos do Executivo, seja para
presidente, governador ou prefeito. Isso, se continuar o
sistema da reeleição em vigor no nosso País, porque
é injusta a forma como hoje essa disputa acontece.
Tenho, inclusive, uma sugestão tramitando, nesta
Casa, para possibilitar a modernização do nosso sistema política. A ideia surgiu após conversas durante
o período eleitoral de 2012, nas eleições municipais,
com diferentes candidatos a prefeitos de diversos partidos políticos das Regiões Sul e Centro-Oeste. É a
Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de 2012, de
minha autoria, que está na Comissão de Constituição
e Justiça, sob a relatoria do Senador Luiz Henrique da
Silveira, do PMDB de Santa Catarina.
Essa proposta legislativa prevê uma disputa mais
justa com o mecanismo de desincompatibilização.
Isso é para evitar o mau uso da máquina pública em
favor daquele candidato que está no poder. As atuais
regras legais e a Justiça Eleitoral têm sido impotentes
para coibir o uso da máquina pública em favor da reeleição daquele que tem o comando da administração.
É, portanto, uma sugestão para tornar as disputas
mais equilibradas e proporcionais e as eleições mais
democráticas.
Acho, inclusive, que esta Casa precisa se pronunciar também sobre a lei que limita a criação de partidos
políticos. A tramitação dessa lei havia sido suspensa
aqui no Senado, no fim de abril, por decisão provisória
do Ministro Gilmar Mendes, que acatou mandado de
segurança apresentado pelo Senador Rodrigo Rollemberg contra o projeto, por considerar que ele restringe
direitos a grupos políticos minoritários. No entanto, o
Supremo Tribunal Federal decidiu liberar a tramitação.
Isso exige um posicionamento de todos nós Senadores
sobre essa matéria.
Não concordo com ações que limitem a democracia. Inibir a criação de partidos políticos com impedimentos sobre o tempo de TV e barreiras à transferência do
fundo partidário aos Parlamentares que migram para
novas siglas é uma ameaça à pluralidade de ideias em
relação à nossa sociedade. As mobilizações recentes,
que deixaram o mundo virtual para ganhar a realidade
das ruas, são apartidárias, sem vínculos com partidos
políticos. São expressivas e significativas! Portanto,
devem ser respeitadas, e muito.
Se a criação do partido Rede Sustentabilidade
é uma opção em nossa democracia, como sugere a
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ex-Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, essa deve
ser uma opção a ser considerada por esta Casa.
Precisamos de uma reforma política real, com
o apoio e a participação do Governo Federal, com a
compreensão e com o debate de Deputados e de Senadores nos âmbitos municipais e estaudais. Precisamos
fortalecer a democracia. A reforma política é um desejo
da sociedade e deve ser uma vontade dos políticos.
Sobre o voto limpo, no Brasil, tivemos iniciativas
importantes para o fortalecimento do nosso sistema.
Uma forte campanha da Justiça Federal em favor do
“Voto Limpo”, focado em candidatos ficha limpa, sem
antecedentes criminais, foi intensificada. Aliás, isso
só aconteceu, o Senado e o Congresso só decidiram
favoravelmente ao candidato ficha limpa depois que
uma ação popular se tornou consolidada e concretizada com o apoio de instituições relevantes como a
OAB e a CNBB.
Desde o fim da ditadura, todos os seis Presidentes enfrentaram desafios e deixaram alguns legados
importantes para a nossa democracia.
Durante a Presidência de José Sarney, tivemos
a redemocratização do País. Na era do ex-Presidente
Fernando Collor, o Brasil teve uma abertura comercial. No Governo Itamar, o real foi criado. E o real foi
consolidado na administração de Fernando Henrique
Cardoso, com a modernização da economia e com a
estabilidade econômica, uma conquista da sociedade
brasileira. O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
avançou nos programas sociais. Agora, Dilma Rousseff
tem a chance de mostrar ao País que o discurso da
última sexta-feira pode ser a oportunidade para mudar, para deixar um importante legado à Nação, não
apenas o relacionado à Copa do Mundo.
Apesar de a nossa democracia ser recente e de
o nosso sistema político ser complexo, o Brasil é a
Nação mais competente e ágil em apuração de votos
e em organização de disputas políticas. É também o
País com um povo capaz de, sem tutores ou líderes
tradicionais políticos, levar a multidão às ruas para
reclamar dos maus serviços prestados pelo setor público. Surpreende até que algumas lideranças que
se consideram acima do bem do mal tentem rotular
as manifestações como ação da extrema direita, dos
conservadores; enfim, é uma série de rotulos que não
condizem com a realidade.
Afinal, qual é a ideologia de quem está pedindo
melhor saúde, melhor educação, melhor segurança
pública ou o combate à corrupção? Que ideologia é
essa? Essa é a ideologia de todos nós, não é uma
ideologia exclusiva da direita, da esquerda ou do centro. Essa é uma necessidade, uma demanda da sociedade brasileira. Portanto, não pode ser rotulada a
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mobilização da sociedade. Não devem essas lideranças subestimar a inteligência nem a sensibilidade do
povo, que é sempre capaz de se revelar melhor, bem
melhor que suas elites.
Aqui temos a vantagem da urna eletrônica. O
sistema é mais simplificado e direto. Mesmo o voto
sendo obrigatório, a escolha de cada eleitor brasileiro
é computada de forma direta e registrada, imediatamente, nas urnas, com a posterior auditoria na Justiça
Eleitoral. Nas eleições municipais, fomos 138.544.348
eleitores aptos a votar em 5.568 cidades.
Aqui, no Brasil, a apuração eletrônica, no primeiro e segundo turnos, contou ainda com a intensa
participação dos Presidentes dos Tribunais Regionais
Eleitorais, os 3.033 juízes eleitorais e cerca de 1,6
milhão de mesários e servidores da Justiça Eleitoral.
Além da mais segura, temos, senhores, as eleições mais inovadoras do mundo. Do total de brasileiros
que votaram nas eleições municipais, 7,8 milhões de
eleitores de 298 Municípios de 24 Estados usaram a
tecnologia da biometria, que permite verificar, na hora
da votação, características biológicas nos mecanismos
de identificação, como a impressão digital. A nova tecnologia será ampliada para outros milhões de eleitores
nas eleições de 2014, segundo estimativas do próprio
Tribunal Superior Eleitoral.
Temos, portanto, Srªs e Srs. Senadores, de avançar com esse debate nesta Casa. A reforma política,
as ruas pedem, deve ser uma prioridade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu é que cumprimento V. Exª, Senadora Ana
Amélia, pelo pronunciamento. Daqui a pouco, farei
também uso da tribuna para externar minhas preocupações e minha posição com relação a este momento
tão especial que nosso País vive.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança
do PSOL, o Senador Randolfe Rodrigues.
Eu serei o próximo e terei a honra de falar depois
deste querido e bom amigo, o grande Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – A honra será toda minha, Sr. Presidente. A
honra será toda minha.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de iniciar meu pronunciamento, quero
fazer a leitura do comunicado do Movimento Passe
Livre, de São Paulo. O Movimento Passe Livre está,
neste momento, sendo recebido pela Presidente Dilma Rousseff. Estive em contato, ainda há pouco, com
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uma das lideranças do movimento. Nesta semana, o
movimento foi chamado para uma audiência pública
na Comissão de Educação do Senado através de requerimento de nossa autoria.
Eu queria, antes de fazer meu pronunciamento,
fazer a leitura do comunicado público do Movimento
Passe Livre, que diz o seguinte:
À Presidenta da República, Senhora Dilma Rousseff,
Ficamos surpresos com o convite para esta
reunião. Imaginamos que também esteja surpresa com o que vem acontecendo no país nas
últimas semanas. Esse gesto de diálogo que
parte do governo federal destoa do tratamento
aos movimentos sociais que tem marcado a
política desta gestão. Parece que as revoltas
que se espalham pelas cidades do Brasil desde o dia seis de junho têm quebrado velhas
catracas e aberto novos caminhos.
O Movimento Passe Livre, desde o começo,
foi parte desse processo. Somos um movimento social autônomo, horizontal e apartidário,
que jamais pretendeu representar o conjunto
de manifestantes que tomou as ruas do país.
Nossa palavra é mais uma dentre aquelas gritadas nas ruas, erguidas em cartazes, pichadas nos muros. Em São Paulo, convocamos
as manifestações com uma reivindicação clara
e concreta: revogar o aumento. Se antes isso
parecia impossível, provamos que não era e
avançamos na luta por aquela que é e sempre
foi a nossa bandeira, um transporte verdadeiramente público. É nesse sentido que viemos
até Brasília.
O transporte só pode ser público de verdade
se for acessível a todas e todos, ou seja, entendido como um direito universal. A injustiça
da tarifa fica mais evidente a cada aumento,
a cada vez que mais gente deixa de ter dinheiro para pagar a passagem. Questionar
os aumentos é questionar a própria lógica da
política tarifária, que submete o transporte ao
lucro dos empresários e não às necessidades
da população. Pagar pela circulação na cidade
significa tratar a mobilidade não como direito,
mas como mercadoria. Isso coloca todos os
outros direitos em xeque: ir até a escola, até
o hospital, até o parque passa a ter um preço que nem todos podem pagar. O transporte
fica limitado ao ir e vir do trabalho, fechando
as portas da cidade para seus moradores. É
para abri-las [as portas da cidade] que defendemos a tarifa zero.
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Nesse sentido, gostaríamos de conhecer o
posicionamento da presidenta [da República]
sobre a tarifa zero no transporte público e sobre a PEC 90/11, que inclui o transporte no rol
dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição
Federal. É por entender que o transporte deveria ser tratado como um direito social, amplo
e irrestrito, que acreditamos ser necessário ir
além de qualquer política limitada a um determinado segmento da sociedade, como os
estudantes, no caso do passe livre estudantil.
Defendemos o passe livre para todas e todos!
Embora priorizar o transporte coletivo esteja
no discurso de todos os governos, na prática
o Brasil investe onze vezes mais no transporte
individual, por meio de obras viárias e políticas
de crédito para o consumo de carros (IPEA,
2011). O dinheiro público deve ser investido em
transporte público! Gostaríamos de saber por
que a presidenta vetou o inciso V do 16º artigo
da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei
nº 12.587/12), que responsabilizava a União
por dar apoio financeiro aos municípios que
adotassem políticas de priorização do transporte público. Como deixa claro seu artigo 9º,
esta lei prioriza um modelo de gestão privada
baseado na tarifa, adotando o ponto de vista
das empresas e não o dos usuários. O governo federal precisa tomar a frente no processo
de construção de um transporte público de
verdade. A municipalização da CIDE, e sua
destinação integral e exclusiva ao transporte
público, representaria um passo nesse caminho em direção à tarifa zero.
A desoneração de impostos, medida historicamente defendida pelas empresas de transporte, vai no sentido oposto. Abrir mão de tributos
significa perder o poder sobre o dinheiro público, liberando verbas às cegas para as máfias
dos transportes, sem qualquer transparência
e controle. Para atender as demandas populares pelo transporte, é necessário construir
instrumentos que coloquem no centro da decisão quem realmente deve ter suas necessidades atendidas: os usuários e trabalhadores
do sistema.
Essa reunião com a presidenta [da República]
foi arrancada pela força das ruas, que avançou
sobre bombas, balas e prisões. Os movimentos sociais no Brasil sempre sofreram com a
repressão e a criminalização. Até agora, 2013
não foi diferente: no Mato Grosso do Sul, vem
ocorrendo um massacre de indígenas, e a For-
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ça Nacional assassinou, no mês passado, uma
liderança Terena durante uma reintegração
de posse; no Distrito Federal, cinco militantes
do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
(MTST) foram presos há poucas semanas em
meio às mobilizações contra os impactos da
Copa do Mundo da FIFA. A resposta da polícia
aos protestos iniciados em junho não destoa do
conjunto: bombas de gás foram jogadas dentro
de hospitais e faculdades; manifestantes foram
perseguidos e espancados pela Polícia Militar;
outros foram baleados; centenas de pessoas
foram presas arbitrariamente; algumas estão
sendo acusadas de formação de quadrilha e
incitação ao crime; um homem perdeu a visão;
uma garota foi violentada sexualmente por
policiais; uma mulher morreu asfixiada pelo
gás lacrimogêneo. A verdadeira violência que
assistimos neste junho veio [por parte] do Estado – em todas as suas esferas.
A desmilitarização da polícia, defendida até
pela [Organização das Nações Unidas] ONU,
e uma política nacional de regulamentação
do armamento menos letal, proibido em diversos países e condenado por organismos
internacionais, são urgentes. Ao oferecer a
Força Nacional de Segurança para conter as
manifestações, o Ministro da Justiça mostrou
que o governo federal insiste em tratar os movimentos sociais como assunto de polícia. As
notícias sobre o monitoramento de militantes
feito pela Polícia Federal e pela [Agência Brasileira de Inteligência] ABIN vão na mesma
direção: criminalização da luta popular.
Esperamos que essa reunião marque uma
mudança de postura do governo federal que
se estenda às outras lutas sociais: aos povos
indígenas, que, a exemplo dos Kaiowá-Guarani
e dos Munduruku, tem sofrido diversos ataques
por parte de latifundiários e do poder público;
às comunidades atingidas por remoções; aos
sem-teto; aos sem-terra e às mães que tiveram os filhos assassinados pela polícia nas
periferias. Que a mesma postura se estenda
também a todas as cidades que lutam contra
o aumento de tarifas e por outro modelo de
transporte: São José dos Campos, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia,
entre muitas outras.
Mais do que sentar à mesa e conversar, o que
importa é atender às demandas claras que já
estão colocadas pelos movimentos sociais
de todo o País. Contra todos os aumentos do
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transporte público, contra a tarifa, continuaremos nas ruas! Tarifa zero já!
Toda a força aos que lutam por uma vida sem
catraca.
Movimento Passe Livre, São Paulo.
Inicio, Sr. Presidente, este pronunciamento com
um comunicado oficial do Movimento Passe Livre de
São Paulo, que, neste momento, está em audiência
com a Presidente da República.
Como disse esse comunicado, audiência conquistada. Esses estudantes, esses jovens, receberam
o convite para essa audiência com muita surpresa
e, acredito, a Presidente também, com surpresa, recebeu os notórios acontecimentos das duas últimas
duas semanas, os notórios acontecimentos dos últimos sete dias. Sete dias que abalaram o Brasil, numa
paronímia com Dez Dias que Abalaram o Mundo, de
John Reed, sete últimos dias que abalaram o Brasil e
eu diria, Sr. Presidente, com a consciência de alguém
que participou de uma geração de mobilizações, de
uma geração que, há vinte anos, pintou a cara; que
há vinte anos, participou de mobilizações de rua; de
uma geração que cresceu e que foi forjada vendo outras gerações nas ruas.
Fui forjado na luta política, Sr. Presidente, aprendi
com a luta política e o senhor que me conhece sabe
disso muito bem. Aprendi com a luta política e aprendi
com mandamentos de professores que ouvi.
Aprendi com discursos, como de Salvador Allende, que, no seu célebre e último discurso, ilhado,
no La Moneda, no Chile, dizia: “A historia é nossa e é
feita pelos povos.”
Aprendi lendo trechos como o de João Fernandes Vieira, no século XVIII, que dizia, já no período do
estado absolutista, que é necessário: “Desobedecer a
El Rey, para servir a El Rey.”
Aprendi, com a formação política, que é necessário se levantar sempre para fazer com que a sociedade avance; aprendi com a formação política, que a
sociedade sempre precede o Estado. Aprendi, inclusive, na formação política, o que nos ensinaram discursos desta tribuna de grandes Parlamentares, como
Ulysses Guimarães: que a sociedade é que precede
o Estado e suas mobilizações é que fazem com que
o Estado avance.
Então, Sr. Presidente, meus caros Senadores e
Senadoras, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela
Rádio e pela TV Senado, um momento como este da
história nacional deve ser saudado; um momento como
este não pode ser criminalizado ou mal comparado.
Não é twittando imagens como esta que eu vi neste final de semana. Gente twittando imagem de 1964,
tentando assemelhar essas manifestações de hoje com
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a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isto aqui
é uma foto de 1964 da Marcha da Família com Deus
pela Liberdade, em que havia um cartaz intitulado: O
Gigante Acordou – tentando comparar com a hashtag
dos jovens de hoje, tentando fazer essa comparação.
Pasmem, eu vi isso nessa semana em redes sociais. Eu vi em redes sociais alguns tentando alegar que
esse movimento de rua, Senador Paulo Paim, dessa
semana, é conservador, de direita e fascista.
Eu acho que esse caminho é o caminho de quem
não está entendendo o que está acontecendo. Senão
vejamos. A bandeira de ordem clara da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 1964 era a seguinte:
Deus nos salve do comunismo. Não é essa a bandeira
das manifestações de agora. Eu me reivindico alguém
de esquerda, com formação de esquerda, com postura
política de esquerda.
Essa meninada que está nas ruas tem uma posição política avessa a partidos políticos, mas, dentre
eles que estão nas ruas, alguns, como os do Movimento Passe Livre, dizem claramente: “Nós somos
um movimento apartidário, mas não somos antipartidários.” É essa a declaração do Movimento Passe
Livre. Vocês ouviram ainda há pouco a manifestação
do Movimento Passe Livre. Isso não é uma manifestação de um movimento que seja antipartidário; é uma
manifestação clara de um movimento que claramente
tem posições políticas.
E, convenhamos, um movimento que assume
uma posição clara de defesa do direito básico, elementar do acesso ao transporte; que assume uma
posição política clara de defesa do direito dos índios;
que assume uma posição política clara de defesa do
direito dos trabalhadores; que assume uma posição
de política clara de defesa do direito contra a criminalização do movimentos sociais não pode ser chamado
de conservador.
Portanto, aqueles que tentam ousar a criminalizar ou a rotular os movimentos que ocorrem nessa
semana dobrem a língua ao tentar isso. Talvez estejam tentando, e me parece que um dos artigos mais
lúcidos que já vi nesse final de semana, de análise do
que está acontecendo, é do Sr. Mino Carta, no editorial da CartaCapital.
O que ocorre é que, outrora, existia, na minha
geração, na minha geração, Senador Paulo Paim... A
minha geração foi às ruas. Eu tinha um partido político
que ia às ruas e se orgulhava de estar às ruas e levando sua bandeira. A minha geração foi às ruas, pintou
cara, pintava de vermelho, ia às ruas com a bandeira
e não havia problema. Só que essa é a minha geração. E a minha geração, meu partido político, naquela
época, tinha condições de fazer isso.
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A pergunta é: “Hoje tem?” A pergunta é: “Por que
hoje não tem?” “O que aconteceu nesse intervalo que
perdeu a credencial de estar nas ruas e de empunhar e
de levantar a bandeira?” Ao invés de tentar criminalizar
e rotular, será que não é melhor refletir e perguntar por
que perdeu a credencial e a identidade? Ao invés de
tentar rotular e criminalizar, será que não é melhor perguntar por que perdeu a identidade com a meninada?
Por que não se identifica mais com essa geração
de 18 e de 20 anos, ao invés de tentar criminalizar e
rotular uma meninada que está no Twitter, no Facebook,
nas redes sociais, no WhatsApp, que está na Internet,
e, de repente, resolveu sair da Internet para ocupar as
ruas, que compreendeu, de um momento para outro,
que não é só nas redes sociais que se muda o Brasil, mas sim na luta concreta, que compreendeu isso
e utiliza das redes sociais o mecanismo concreto da
mobilização, e, com esses novos movimentos sociais,
não se vale mais das velhas ferramentas de luta?
O que está acontecendo é um processo novo,
rico e maravilhoso. Não tentem ser anacrônicos. Anacronismo é uma categoria da história que significa o
seguinte: tentar fazer a leitura dos acontecimentos de
um tempo com as categorias do tempo passado. É a
mesma coisa a geração de 1968 tentar entender a geração da luta pelas Diretas e da luta pela anistia ampla com seus valores; a geração de 1968 e a geração
da luta pela anistia ou pelas Diretas tentar entender a
geração dos caras pintadas com os seus valores; e a
geração de 1968, a geração da luta pelas Diretas e a
geração dos caras pintadas tentar entender a geração
de hoje com seus valores. Não tentem ser anacrônicos.
São outros valores, são outras formas de lutas.
Não vou adiante nesse antipartidarismo. Não acho
que seja esse o caminho, mas o caminho também não
é criminalizar fazer rótulos e também colocar no gueto
essa mobilização. Essa mobilização deve ser saudada
e deve ser separada.
Está claro que os atos de excesso são exceções.
Não significam o centro da pauta que eles estão defendendo. E, convenhamos, a pauta que eles estão
defendendo não tem nada de conservadora. Não tem
nada de conservadora. E não tem nada de golpismo
defender saúde pública, defender educação, defender
rejeição da PEC 37 e transporte público de qualidade.
Não tem nada de conservador defender saúde
pública de qualidade.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Aliás, conservador é o Estado brasileiro nos
últimos 22 anos sufocar a implementação de um dos
melhores modelos de saúde pública do mundo pela
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falta de investimento e subvenção à saúde pública e
pela condescendência à saúde privada. Convenhamos,
o Brasil gasta US$385 por habitante na sua saúde pública. Nós gastamos menos na saúde pública por habitante do que Uruguai, Costa Rica, Cuba e Argentina.
Em 1980, o Governo Federal gastava 75% com a saúde pública. Hoje, o Governo Federal gasta 46% com a
saúde pública. Em 1980, os Municípios e Estados gastavam 25%. Hoje, Estados e Municípios gastam 54%
com a saúde pública. Ao longo de mais de 30 anos, o
Governo Federal foi desresponsabilizando-se com a
saúde pública. A saúde pública foi sendo sucateada.
Em 1988, nós constituímos um Sistema Único de
Saúde, universal e gratuito de qualidade. Ao longo de 25
anos, nós não implementamos esse sistema de saúde.
Nós asseguramos na Constituição a universalidade do Sistema de Saúde, mas não asseguramos,
investimos 3% do PIB, e para assegurar um sistema
público de saúde gratuito e de qualidade nós precisávamos de 7% do Produto Interno Bruto. Nós precisávamos ter aprovado aqui 10% da receita bruta da
União para serem investidos na saúde pública e nós
não aprovamos.
Isso é bandeira conservadora? Ampliar os investimentos na saúde pública?
Convenhamos, por mais que seja saudada a vinda de novos médicos, ela por si só não resolve. Ela
tem que ser combinada com aumento de investimento
na saúde. Essa é a medida que deve vir. Ela deve vir
acompanhada com o investimento de 10% da receita
bruta da União na saúde.
Era essa a medida que deveria ter sido anunciada.
Não podemos, em um momento de mobilizações de
rua, nos contentar com a síndrome de Maria Antonieta, que, no meio da Revolução Francesa, comunicada
que o povo queria pão, respondia que se não havia
pães para o povo, que se concedessem os brioches.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Nós não podemos no momento de mobilizações populares de rua, conceder ao povo os brioches.
Num momento como este, em que se reivindica
saúde de qualidade, é insuficiente somente a medida
de convocar médicos. Temos de ampliar os investimentos em saúde pública.
Assim como as ruas reclamam educação, é importante a medida dos royalties para a educação. Mas
também a ela deve ser somado o seguinte ponto: existe uma proposta de emenda nossa ao Plano Nacional
de Educação que implica que os lucros das empresas
estatais que hoje vão para o pagamento da dívida pú-
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blica sejam todos destinados a obter a meta dos 10%
do Produto Interno Bruto para a educação.
São necessárias medidas concretas. É necessário reduzir o que destinamos à divida pública. É necessário concretamente ampliarmos os investimentos
em educação e saúde, e não simplesmente adotarmos
medidas paliativas.
Não é possível responder aos reclames das ruas
com brioches. Temos de responder os reclames das
ruas com respostas concretas que ampliem investimentos em educação e em saúde.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Por fim, Sr. Presidente, não me venham dizer
que o Ministério Público é uma instituição conservadora. Foi o Ministério Público que socorreu a cidadania nos últimos 25 anos; foi o Ministério Público que
socorreu parlamentares do Partido dos Trabalhadores
nos últimos 25 anos, na oposição ao governo de Fernando Henrique; foi o Ministério Público que defendeu
os direitos difusos e coletivos nos últimos 25 anos; foi
o Ministério Público que defendeu o meio ambiente
nos últimos 25. Não foram Promotores de Justiça e
Procuradores da República que torturaram durante
a ditadura militar, que cometeram tudo quanto foi de
tipo de atrocidades.
Então, não venham com esse discurso de que
o Ministério Público é uma instituição conservadora
e que, portanto, a defesa da rejeição da PEC nº 37 é
uma bandeira conservadora. É uma bandeira cidadã,
e estão certos os meninos nas ruas! Não há nada de
conservador nas suas bandeiras: defender transporte
público de qualidade, defender mais investimentos em
saúde, mais investimentos em educação, defender a
rejeição de uma proposta de emenda à Constituição
que só serve a ampliar a impunidade neste País. Eu
tenho orgulho de estar ao lado dessas bandeiras. Essas bandeiras são progressistas, essas bandeiras são
do lado certo do povo, do lado certo do Brasil!
Enquanto houver povo nas ruas, este País avança!
Mais uma vez estou com Allende, “a história é
nossa e ela é feita pelos povos”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o meu querido amigo Randolfe
pelo pronunciamento.
Passo a Presidência ao Senador Paulo Paim
para que eu possa, como orador inscrito, fazer uso
da palavra.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Depois de ouvirmos o Senador Randolfe Rodrigues,
ouviremos agora o Senador Jorge Viana.
V. Exª dispõe do tempo necessário para o seu
pronunciamento.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu caro Senador Paulo Paim, caros colegas
Senadores e Senadoras, todos que nos acompanham
pela TV Senado e pela Rádio Senado, queria desejar
uma boa semana a todos e também dizer que estou na
torcida para que o Brasil possa passar das semifinais
e chegar na final da Copa das Confederações, já que
nossa Seleção, liderada pelo nosso Felipão, assessorado pelo Parreira, até aqui tem renovado a esperança e a fé dos brasileiros na vitória do Brasil. Há muito
tempo não víamos uma Seleção com o entrosamento, com a dedicação, com a união e com esse espírito
bem brasileiro como a nossa Seleção demonstra na
disputa desse campeonato que é muito competitivo, a
Copa das Confederações.
Sr. Presidente, antes mesmo de fazer meu pronunciamento sobre, obviamente, esse movimento que
tem tomado conta do Brasil, que ocorre de Norte a Sul
e que é motivo de conversas em todas as ocasiões, eu
queria passar aqui uma preocupação e, pelo menos,
deixar um registro com o estado de saúde de Nelson
Mandela, uma das figuras mais extraordinárias que
nós tivemos – e temos – o privilégio de ver, uma referência para todos nós na maneira de militância. Eu
fiz uma postagem, hoje, na minha Fan Page que eu
queria reproduzir aqui, caro Presidente Paim e colegas Senadores e Senadoras, pedindo a Deus saúde
e vida longa a Mandela.
Eu fiz a seguinte postagem:
Viva Mandela!
Nelson Mandela, uma dos seres humanos mais
extraordinários, está lutando pela vida. Com seus 94
anos, ele é, talvez, o maior exemplo de como se faz a
boa luta política.
Eu fiz questão de colocar assim, Senador Paim,
por conta do período que estamos vivendo, um período rico, onde se oxigena a participação, a militância e
a presença do povo brasileiro pedindo para ser sujeito
das conquistas do Brasil.
E eu digo: “Com seus 94 anos, ele é, talvez, o
maior exemplo de como se faz a boa luta política, como
se revoluciona e se constrói a paz”.
Neste momento em que o nosso povo se manifesta por mais mudanças e melhor qualidade de vida
em nosso País, eu compartilho com todos uma declaração de Mandela com que me deparei, hoje bem cedo,
quando acordei, lá pelas cinco da manhã, quando na-
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vegava pela Internet atrás de notícias sobre Mandela.
Essa declaração, que repito aqui da tribuna do Senado,
obviamente, eu a usei para encerrar a postagem, ainda
porque ela vem bem a calhar em face do momento que
estamos vivendo. E, é claro, encerrei também pedindo
saúde e vida longa a Mandela.
A declaração de Nelson Mandela a que me refiro
é a seguinte:
Este é um dos momentos mais importantes na
vida de nosso país. Estou aqui, em frente a vocês,
repleto de profundo orgulho e alegria. Orgulho das
pessoas comuns e humildes deste país. Vocês têm
demonstrado tanta calma, paciência e determinação
para reclamar este país para vocês, e, agora, com alegria, podemos gritar aos telhados: Finalmente livres!
Finalmente livres!
Essa declaração de Mandela foi feita logo que
ele conseguiu libertar a África do Sul do apartheid.
Sr. Presidente, todos nós estamos refletindo, conversando, e nós aqui, do Parlamento, discursando sobre
esses episódios que fazem parte da vida deste Brasil
contemporâneo, que, nos últimos dez dias, deixou-nos com preocupações, ou ainda, com um misto de
preocupação e alegria, porque quem está na política
por vocação, quem tem compromisso com os sonhos,
quem carrega um sentimento de justiça permanente
fica alegre quando vê a população na rua querendo
mudanças, querendo melhor qualidade de vida, querendo questionar os serviços. Mas também, óbvio, todos
nos preocupamos quando vemos os oportunistas, os
vândalos, uma minoria se apropriando de momentos
tão ricos na sociedade brasileira para tentar nos amedrontar a todos com a violência.
Nós estamos vivendo um movimento, Senador
Paulo Paim, que tem uma causa bem definida. Ele
começou, de fato, ligado a movimentos de esquerda
da nossa juventude lutando, como fazem em todas as
cidades, por um transporte público melhor e mais barato, no caso do movimento mais expressivo que vimos.
A própria Presidenta Dilma está recebendo agora o
Movimento Passe Livre.
Mas eu fui prefeito, fui governador, acompanho
os noticiários e sei que não é de hoje que partidos de
esquerda, inclusive o próprio PT, e a nossa juventude
luta por um transporte de qualidade e, para tanto, enfrenta os prefeitos, inclusive os do PT, lutando contra
os aumentos.
Houve, é óbvio, um enfrentamento com absoluto exagero por parte da Polícia de São Paulo, o que
também ocorreu em outros Estados, e, nesse enfrentamento, se acirrou esse movimento. E não estou aqui
partidarizando, até porque as polícias militares, no Brasil inteiro, agiram da mesma forma. Acho que erraram
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na intensidade da busca de cumprir o mandamento
constitucional de zelar pela ordem e pela tranquilidade da sociedade.
Abusaram da violência! E eu o denunciei aqui,
da tribuna, sobretudo no começo. O certo é, contudo,
que isso despertou na sociedade brasileira um sentimento, num primeiro momento, de solidariedade com
o Movimento Passe Livre, mas acho que, também,
uma energia acumulada ao longo de anos, fruto, quem
sabe, como disse aqui, das boas mudanças que o
Brasil experimentou nos últimos anos, especialmente
nessa última década, com os governos do Presidente
Lula e da Presidenta Dilma. Refiro-me ao incluídos –
incluídos em termos –, mas os incluídos que passaram
para a classe C, para a classe média, mas será que...
Falei da tribuna, há dez dias, Senador Paulo Paim
– V. Exª, inclusive, estava no plenário –, sobre uma
jovem com quem conversei em São Paulo, quando
meu pai, enfermo, estava sendo atendido no hospital.
Ela empurrava a cadeira de rodas do meu pai, quando
íamos a um exame, e eu, do lado, fiz-lhe uma pergunta. Isso faz quase um ano. Gosto de fazer perguntas
a essas pessoas simples, que, às vezes, viram parte
da paisagem, porque ninguém as olha no rosto, ninguém as cumprimenta, ninguém lhes faz perguntas,
seja porque estão limpando o chão, seja porque estão
servindo um café ou porque estão fazendo um serviço aparentemente menos qualificado. O fato é que eu
gosto de sempre fazer perguntas a essas pessoas. E
eu perguntei a essa mocinha, uma garota jovem, como
ela ia, se ela trabalhava ali há muito tempo. Ela me disse que estava trabalhando há pouco tempo. Ela era da
idade das minhas filhas. Perguntei-lhe, então, a que
horas ela chegava ao trabalho, ao que ela respondeu:
“Chego às 7 horas; é quando entro aqui no hospital”.
E falei: você mora onde? “Moro na Zona Leste”. Perguntei ainda: “È longe daqui, do seu trabalho?” Então,
ela respondeu: “Saio da minha casa às 3 horas da manhã”. Três horas da manhã! E ela disse: “Eu chego em
casa, de volta, às 11 horas da noite”. É uma garota,
trabalhadora, estudante, cheia de vida. Mas que vida
uma garota dessas está levando? Ela está incluída,
tem um trabalho, está estudando, tem um endereço.
Essas são as pessoas que foram incluídas; as
pessoas que eram excluídas neste País. Estou falando
de 40 milhões de pessoas! É mérito do nosso Governo,
mérito do PT, mérito do governo do Presidente Lula,
mérito do trabalho da Presidenta Dilma. Mas é fato
concreto que quem alcançou um salário, que, agora,
é três, quatro vezes maior do que o que era o salário
mínimo, com ganho real, essa pessoa não tem o direito
de querer uma vida melhor?
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Há quanto tempo ela está querendo que os prefeitos, os governadores, e o próprio Governo Federal
encontrem uma solução para as nossas cidades? Tem
uma origem, tem causa um movimento desse tamanho.
Há muitas outras questões, mas eu estou me referindo
especificamente a uma situação com que, como ex-prefeito e ex-governador, eu sempre me preocupei: o
funcionamento das nossas cidades.
Oitenta e quatro por cento do nosso povo vive
nas cidades, amontoado, sem nenhuma condição. Vi
ontem, no Fantástico, um caso idêntico ao da mocinha.
Uma pessoa, um jovem negro, que mora na periferia,
pessoa do bem – só na aparência a gente vê, do bem
total –, pega quatro transportes. Ele sai de madrugada
de casa, para onde só volta tarde da noite. Ele está
mais do que com razão; ele tem o direito de querer
uma mudança no funcionamento das nossas cidades.
A Presidenta Dilma está de parabéns: está reunida com Governadores e Prefeitos. Ela está tomando
atitudes. “Ah, mas já é tarde!” Não! Ela está tomando
atitude. O importante é que está ocorrendo uma importante reunião no Palácio do Planalto. Mas, e o Parlamento, o que está fazendo? Discursos. Nós estamos
fazendo discursos. São dez dias, e tome discurso e
mais discurso.
Sr. Presidente, sou o Vice-Presidente da Casa
e, amanhã, deveremos ter reunião da Mesa Diretora.
Para mim, já deveria ter havido uma reunião de Líderes, na semana passada. Não há nada mais importante
do que tratar desse problema que todos os brasileiros
estão tratando, de que todos nós estamos tratando!
Deveria ter sido feita uma reunião dos Líderes desta
Casa, chamada extraordinariamente, para que possamos encontrar uma maneira de dar uma satisfação
à sociedade, do ponto de vista do Senado Federal, a
Casa da Federação.
Vir aqui à tribuna xingar o PT, botar a culpa na
Presidenta Dilma, botar a culpa no Presidente Lula é
fácil. Não vão botar culpa no Congresso? Onde é que
começa a responsabilidade do Congresso e onde termina, nesse episódio dos Três Poderes? Judiciário,
Executivo e Legislativo: quem é que está com mais
prestígio junto à população? Quem está com menos
prestígio? Não tenho nenhuma dúvida de que, diante da população, nós estamos em uma situação pior.
Temos mais críticas, é óbvio. Neste Poder, não é fácil
enxergar o que o Congresso faz, a agenda.
O Parlamento vive do que fala, de fiscalizar, de
cobrar. Mas também nós podíamos ter feito a nossa
parte. Cadê a reforma política? Por que a política e os
políticos, hoje, estão perdendo o prestígio, para não
dizer que nós estamos caminhando para uma desmoralização? Porque nós não fazemos a nossa parte.
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Eu estou seguro de que, com reunião de todos os
governadores com todos os prefeitos de capitais, com
a Presidenta da República, alguns ministros, o movimento das ruas vai ter respostas daquilo que cabe aos
executivos fazerem. Pode não ser a melhor resposta,
mas terá resposta, terá atitude.
Parabenizo a Presidenta Dilma, os governadores
e os prefeitos de capitais. Mas, vamos que a Presidenta, os governadores e os prefeitos anunciem hoje uma
série de medidas. E nós? E o Congresso Nacional?
Jogar pedra nos outros é fácil. Primeiro, é um equívoco
tentar transferir ou entender esse movimento, de norte
a sul do País, da cidade pequena à maior metrópole,
olhando para a história de eventos parecidos com
esse que o Brasil já viveu. É um equívoco. Esse é um
movimento contemporâneo, iniciado por pessoas incluídas. Não estou dizendo elite. Incluídas porque são
pessoas que usam a ferramenta da Internet. Só 30%
das pessoas no País acessam a Internet.
Lamentavelmente, não são 60, 70, como deveriam ser. A inclusão digital ainda não aconteceu em
nosso País, mas os 30% de pessoas não podem ser
chamadas de elite porque são pessoas que apenas
saíram de uma certa exclusão e que, agora, têm um
mínimo de inclusão, graças ao governo do PT do Presidente Lula, essas pessoas querem mais. Essas pessoas querem qualidade de vida, querem uma saúde
melhor, querem, de fato, prioridade para a educação,
querem uma infraestrutura no País para quem anda
de carro nas estradas, ou de ônibus, para quem precisa dos portos, dos aeroportos, de energia. E elas
estão pondo para fora, dando esse grito, dando essa
oportunidade para os governos, para o Congresso e
para o Judiciário.
Sr. Presidente, não sei se vai haver alguma repercussão na imprensa, mas eu espero, sinceramente.
Passados dez dias de manifestações diárias, as Lideranças do Congresso Nacional não chamam para discutir a agenda deste Congresso? Nós vamos tampar
os ouvidos, fechar os olhos diante do clamor das ruas?
Eu vou ficar, a partir de hoje, martelando naquilo
que estou martelando já há dois anos e meses quando
cheguei aqui. Qual é a explicação para o Congresso
não ter feito a reforma política? Participei de uma comissão nomeada pelo Presidente Sarney, mas era uma
proposta de fazer uma reforma política absolutamente
convencional. Agora, com a população nas ruas, capitaneada por nossa juventude, não cabe mais reforma
política convencional. A reforma política tem que ser
radical – radical! Vou apresentar propostas que possam ser consideradas radicais. Não dá para discutir
agora como é que vai ser o financiamento. Nós temos
que tirar o máximo possível o dinheiro das disputas
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eleitorais. Tem que haver transparência, pouquíssimo
dinheiro. Para ganhar eleição neste País, na maioria
dos casos, é preciso haver duas bancas: uma banca
de dinheiro e uma banca de advocacia. E eu acho que
nós precisamos ser inovadores.
Eu fiz uma viagem a Taiwan, República da China,
na antiga ilha de Formosa. São 23 milhões de habitantes, uma qualidade de vida extraordinária. Setenta
por cento dos softwares, de todo esse material que
compõe os tablets, computadores, são feitos lá. Um
país fantástico, por esse aspecto.
Lá aconteceu um episódio. O parlamento, Senador
Paim, unicameral, tinha sessão toda semana, com briga
de murro entre os parlamentares. A televisão mostrava para o mundo inteiro parlamentares brigando uns
com os outros, se agredindo, diariamente. A população foi para a rua. Em um encontro com a presidente
do parlamento, perguntei qual era a composição do
Parlamento, e ela disse que são 120 membros. Mas é
unicameral, e são 120? Ela disse: “São 120. É porque
houve uma grande redução. Eram duzentos e tantos,
reduziu para 120”. Mas quem reduziu? – perguntei. Ela
disse: “Eu não sei”. Como a senhora não sabe quem
reduziu o número de parlamentares? Ela respondeu:
“É que havia aqueles episódios de brigas permanentes.
Houve uma desmoralização tão grande do parlamento
que apresentaram uma emenda reduzindo o número
de parlamentares. E, ninguém sabe como, por pressão da população, foi votada a redução do número de
parlamentares. E eles aprenderam a não desmoralizar
a sua própria casa.”
Eu acho que nós, aqui do Congresso, do Senado,
não temos que ficar discutindo só a agenda do Executivo. O Executivo vai fazer a sua agenda e, certamente,
vai buscar no Congresso apoio, como a Constituição
estabelece, para a implementação dessa agenda. Isso
é uma coisa louvável. Vamos discutir e debater essa
agenda. Mas eu quero saber é da nossa agenda, a
do Senado, a da Câmara. Nós estamos esperando o
que mais? O que mais nós vamos esperar? Que morra
mais gente? Que a Copa das Confederações passe?
Ou nós vamos trabalhar reunião de emergência de
Líderes desta Casa?
Faço um apelo a todos os Líderes: convoquem
uma reunião de Líderes suprapartidária, para discutir
o que nós podemos fazer, do ponto de vista do Senado, do ponto de vista da Câmara e do Congresso, que
não depende de ninguém, só da nossa vontade. Para
mim, a mais importante agenda que nós temos para
tratar é a da reforma política radical.
Eu queria deixar uma sugestão da tribuna. Acho
que os Líderes partidários, os dirigentes partidários,
os presidentes de partidos deveriam estar sentados se

700

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

reunindo suprapartidariamente. Eu queria ver o presidente do PT e o presidente do PSDB sentando com
o presidente do PSB, do PDT. Todos sentados para
discutir o Brasil e não para ficar torcendo uns contra
os outros, porque, nesse movimento conduzido pelo
povo brasileiro, querendo mais mudanças e qualidade
de vida neste País e ética na política, há uma coisa: o
pau que está dando em Chico está dando em Francisco.
Em Belo Horizonte, Minas Gerais, nós estamos
tendo sérios problemas. Lá o prefeito é do PSB e o
governador é do PSDB. Lá em São Paulo, há sérios
problemas. Em todos os lugares do Brasil, independente de qualquer partido...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Porto Alegre é PDT.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Em
Porto Alegre, a mesma coisa: PT e PDT. Nós temos o
clamor de Rio Branco a Fortaleza.
Eu sugiro também – por que não? – começarmos
a sair da zona de conforto, porque acho que o Congresso está na zona de conforto...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Talvez pense que está, não é?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... porque não tomamos nenhuma atitude em dez dias. Nenhuma. Se a sociedade vir, se esse movimento na
rua vir que os partidos, que hoje estão sendo todos
questionados, resolveram se reunir para ver se há uma
agenda mínima, pelo menos de diálogo, acho que já
seria uma resposta.
Faço um apelo aos Líderes desta Casa para que
convoquem uma reunião de emergência. Vamos discutir
isso, mas discutir algo contemporâneo que possa mudar
a relação que nós estamos tendo hoje entre o cidadão
e quem ocupa este Parlamento. Eu faço esse apelo.
Vou trazer para cá – estou levantando com minha
assessoria – propostas que possam ser, se implementadas, algo novo, que inovem a política. Nós temos
agora que mexer na estrutura de como se compõe
partido neste País, de como é que se cria a possibilidade de partido, de financiamento de campanha. Mas
uma mudança radical, aproveitando esse movimento
tão rico da sociedade para, quem sabe, colaborarmos
para aquilo que é essência da democracia, que são os
partidos. Não adianta...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Vi com
preocupação, ainda bem – e concluo, Sr. Presidente
–, o querido colega, Senador Cristovam, fazendo aqui
um ajuste na sua fala. Não dá para alguém chegar dizendo que nós vamos funcionar agora sem partidos
– e o querido colega Cristovam veio aqui, fez o devi-
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do reparo –, mas acho que, com a sociedade bem na
nossa frente clamando por mudanças, certamente não
dá para fazermos aqui uma reforma convencional, por
isso ela tem que ser radical. Certamente, nessa reforma
radical, nós temos que criar espaços para candidaturas avulsas. Nós temos que criar espaços para que a
estrutura partidária neste Brasil saia do cartório e tenhamos partidos que tenham lado, posições políticas
bem colocadas. E não tenho dúvidas de que temos
que trabalhar para tirar da política a determinante influência do poderio econômico.
Então, Sr. Presidente, eu agradeço a oportunidade.
Amanhã, a minha Bancada do PT, nós vamos
ter uma reunião – o Líder já está aqui, o Wellington –,
onde vamos tentar cumprir com algo que só depende
de nós. Tomara que esta semana seja produtiva para o
Senado, para o Congresso, para a Câmara e que possamos nos encontrar suprapartidariamente e fazer...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Jorge...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permita-me, Senador Jorge, antes de V. Exª dar
o aparte, está no seu tempo ainda, só cumprimentar a
moçada que está aí – nós que falamos tanto da juventude: são os estudantes do nível fundamental do Colégio
Sagrado Coração de Jesus, que estão assistindo da
tribuna ao ex-Governador do Acre e Vice-Presidente
da Casa, Senador Jorge Viana.
Seja bem-vinda, moçada.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Senador
Wellington, é com prazer que o ouço.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Jorge, primeiro, saudá-lo. Vinha do aeroporto para cá
ouvindo o vosso pronunciamento e já manifesto aqui,
de pronto, que, ainda na semana passada e agora,
conversando também com mais outros Líderes, eu
tenho certeza de que o nosso Senador Rollemberg, e
o Senador Acir, pelo PDT, também como Líder, acham
que há um consenso da necessidade, sim, de termos o
diálogo – a Mesa do Congresso e o Colégio de Líderes
–, exatamente para que não percamos essa voz que
vem das ruas. E vendo aqui, não atabalhoadamente,
mas, pelo contrário, planejadamente, a pauta, aquilo
que podemos votar ainda até o dia 15 de julho, aquilo
que temos e devemos priorizar para o segundo semestre. Como Líder do Partido dos Trabalhadores, com a
responsabilidade de liderar um bloco importante nesta
Casa, devo apenas manifestar a V. Exª que há, da parte
dos demais Líderes, essa concordância. A previsão é
de que possamos, nesta terça-feira, definir. Aí ficou de
o Presidente Renan tomar uma posição. Assim como,
de um lado, quem está no Executivo terá esse encon-
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tro com prefeitos, com governadores, também defendemos isso, como está previsto, com os movimentos
sociais. E que possamos aprender, e aprender muito,
com o que vem das ruas. Então, eu queria saudá-lo.
Também tratarei sobre o tema, mas, de pronto, queria
prestar aqui essa informação a V. Exª, que, além de
termos o privilégio de ser do Partido dos Trabalhadores, também é um membro importante da Mesa, nosso Vice-Presidente do Senado Federal. Era isso e eu
agradeço pelo aparte. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu que
agradeço.
Eu queria só encerrar dizendo que acho que amanhã é um dia muito importante, nós vamos ter reunião
da nossa Bancada. Espero que a Mesa também possa
ter reunião. E que o Colegiado de Líderes desta Casa,
com a Mesa Diretora, possam trabalhar uma resposta,
uma satisfação para a voz das ruas, discutindo uma
agenda, uma agenda que atenda o clamor das ruas,
não mais os acordos e os entendimentos da Casa.
Porque o que está ocorrendo agora neste País é algo
absolutamente novo, e essa instituição tão importante,
a democracia, só vai recuperar seu prestígio junto à
sociedade se nós fizermos com que haja uma sintonia entre o cidadão, entre o clamor das ruas e a nossa agenda de trabalho no Congresso. Muito obrigado.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Senador Jorge (...)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Jorge Viana, que fez um belo
discurso, alertando para a importância de termos uma
pauta positiva, que vai ser na linha que eu vou falar
um pouco mais tarde.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra neste momento ao Senador
Rodrigo Rollemberg, como Líder.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, antes do Senador Rodrigo Rollemberg, eu
queria apenas me inscrever, pela Liderança do PMDB,
assim que for possível, (...)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está assegurada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
(...) para usar da palavra, ou para uma comunicação
inadiável – não sei se já se completaram as três comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Comunicação inadiável não tem ninguém inscrito.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Rodrigo Rollemberg, como Líder.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu assomo à tribuna
na tarde de hoje com o mesmo espírito do Senador
Jorge Viana e quero também aqui me somar às palavras do Senador Wellington Dias no sentido de que
o que nós devemos fazer neste momento no Senado
Federal é, de forma célere, construir uma agenda propositiva, uma agenda que dialogue com as manifestações que estamos assistindo por todo do País. Já tive
oportunidade de dizer aqui que essas manifestações
são extremamente legítimas e representam o encerramento de um ciclo, em que – entendo – a conquista
da democracia, a Constituição de 1988, a estabilidade econômica e a redução da pobreza cumpriram um
papel importante, mas insuficientes para satisfazer a
população, especialmente a população que mora nos
grandes centros urbanos e que hoje tem uma demanda grande pela melhoria dos serviços públicos, especialmente na área de mobilidade urbana, de saúde, de
segurança e de educação. Essa população que pede
hospitais padrão FIFA, que prefere abrir mão da Copa
para ter educação de qualidade sabe que a corrupção
é um grande mal que drena os recursos que poderiam
estar sendo investidos nessa área. E não é à toa que
grande parte da agenda dessa população diz respeito
a questões políticas, diz respeito a questões de combate à corrupção.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que entendo que
nós devemos imediatamente buscar construir uma
agenda junto com todos os lideres partidários em
torno destas duas questões: como aperfeiçoar, como
modificar, como transformar o sistema político e como
tomar medidas efetivas que contribuam para melhorar
a qualidade de vida da população nas cidades, especialmente na área desses serviços essenciais de mobilidade urbana, de segurança, de saúde e de educação.
Entendo que é importante uma discussão mais
profunda sobre uma reforma política, não essa reforma
política convencional, essa reforma política que toma
como modelo avançado o financiamento público e a
adoção de listas fechadas pelos partidos políticos. A
população está mostrando o descrédito pelos partidos
e certamente não apoiará qualquer medida que venha
no sentido de aumentar o poder desses partidos como
hoje estão organizados, dando a eles o poder de definir
quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito, e muito
menos garantindo com isso o financiamento público
de campanha.
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Entendo que nós temos de avançar na ampliação
dos instrumentos de participação popular, os instrumentos de democracia direta no nosso sistema – isso
é possível com os recursos tecnológicos que temos
hoje – e, ao mesmo tempo, que se possa efetivar a
transparência.
Entendo que temos alguns projetos que, independente de uma discussão mais profunda de reforma
política, podem e devem ser adotados imediatamente,
Senador Wellington Dias, em uma agenda propositiva,
a ser discutida por todos os líderes – e essa é a proposta que a gente faz – com o Presidente da Casa.
Por exemplo, acho que está mais do que na hora
de apreciarmos e aprovarmos o voto aberto, não apenas para apreciação da cassação de Parlamentares,
como, recentemente, fez o Senado Federal – e que
está na Câmara dos Deputados –, mas o voto aberto
no conjunto das votações. Podemos até excetuar no
caso de escolha de Ministro do Supremo. Mas, hoje, a
população não entende e reivindica – e corretamente
– o direito de saber, Senador Wellington, como cada
um de nós vota.
Senador Paim disse aqui (e ele tem razão) que,
quando se adotou o voto secreto, se imaginava proteger o Parlamentar da pressão do Executivo; mas, ao
longo destes anos, praticamente foram pouquíssimas
as vezes que tivemos um veto derrubado, mesmo com
o voto secreto.
Hoje, a pressão maior é a da opinião pública, é a
da rua. O eleitor tem todo o direito de saber como vota
seu representante. Então, antes de qualquer reforma
política mais profunda, nós temos a oportunidade de
avaliar a proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
2006, que tem o Senador Paulo Paim como primeiro
signatário, que institui o voto aberto.
Outra contradição do nosso sistema político, Senador Wellington Dias: hoje, para um projeto de iniciativa popular, Senador Ruben Figueiró, nós precisamos mais do dobro de assinaturas necessárias para
a criação de um partido político. Para um projeto de
iniciativa popular é necessário 1% de assinaturas do
total de eleitores aptos a votar. Já para a criação de
um partido político, nós precisamos de 0,5%, a metade do número de votos válidos para Deputado Federal
na última eleição, o que faz com que se precise, para
se criar um partido, na verdade, de menos da metade
das assinaturas que são necessárias para um projeto
de iniciativa popular.
Essa (...)
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – (...) população que está se manifestando, Se-
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nador Paulo Paim, (Fora do microfone.) quer participar
do processo (Fora do microfone.) político. É saudável
que participe do processo político, não apenas com
projetos de lei, mas também com propostas de emenda à Constituição.
Pois eu sugiro, também, nessa pauta, a PEC3,
de 2011, de minha autoria, que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular, adotando
os mesmos critérios, os mesmos números necessários
para a criação de um partido político e dando, também,
autonomia para propostas de emenda à Constituição.
Temos o Projeto de Lei do Senado nº 213, de
2013, do Senador Pedro Simon, que define como critérios para a ocupação de cargos e funções no Executivo os mesmos critérios adotados pela ficha limpa.
Está, aí, uma coisa óbvia! Se nós exigimos para
uma pessoa, um cidadão participar do processo político, em que será submetido ao crivo popular, que ele
não tenha sido condenado em segunda instância, por
que não adotar os mesmos critérios para o Executivo? Existe um projeto de lei do Senador Pedro Simon
tramitando com essa proposta.
Temos, também, a Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço,
que institui o voto facultativo.
Eu acho que está na hora de adotarmos o voto
facultativo, em função do avanço que nós tivemos dos
meios de comunicação e informação. A população
está absolutamente informada. Hoje, todo brasileiro,
em qualquer lugar do Brasil, está informado e deve
ter o direito de querer ou não participar do processo.
Nós temos de estimular a vontade de participar,
de contribuir, como essa população está fazendo, indo
às ruas, querendo participar politicamente, mudar a
forma de fazer política.
Entendo que devemos discutir, sim, a questão
do voto facultativo. É outra proposta que já está em
tramitação no Senado.
Temos duas outras propostas de emenda à Constituição que versam sobre o mesmo tema, uma de
autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, outra
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que propõem
o recall, o referendo revogatório do mandato. Essa é
outra novidade que deve ser apreciada, elaborada e
aperfeiçoada pelo Plenário do Senado e que aprofunda a nossa democracia.
Entendo que esse é um movimento importante.
Referi-me a cinco proposições, cinco proposições que já tramitam no Senado. Há outras, como a
da candidatura avulsa, por exemplo, que podem ser
elencadas, apreciadas e votadas imediatamente antes de qualquer reforma política profunda, mas que,
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certamente, vão contribuir para aperfeiçoar, moralizar,
democratizar o processo político e eleitoral brasileiro.
Ao lado disso, precisamos ter uma agenda social.
E entre esses temas que devem ser priorizados, da
agenda social, há o Plano Nacional da Educação, que
prevê 10% do PIB para a educação. É um avanço. Já
foi aprovado recentemente na Comissão de Assuntos
Econômicos e precisa tramitar rapidamente nas demais
comissões para vir ao Plenário. A destinação dos 10%
dos royalties do petróleo para a educação, e outros
temas que não tramitam no Senado, mas tramitam na
Câmara e que os líderes do Senado e a Presidência
do Senado devem buscar dialogar com o Presidente da
Câmara, para que os mesmos sejam definitivamente
arquivados ou aprovados.
Refiro-me, por exemplo, à necessidade imediata
de arquivamento da PEC 37 e da PEC 33. As ruas estão dando uma mensagem clara de que não se podem
reduzir os poderes de investigação do Ministério Público porque o Ministério Público tem contribuído para o
combate à corrupção no País; como também nós não
podemos submeter à Câmara as decisões do Supremo
Tribunal Federal, depois de tomadas, a partir de uma
ação direta de inconstitucionalidade. É reduzir o poder
do Supremo e é reduzir o equilíbrio entre os Poderes.
Então nós precisamos imediatamente arquivar a
PEC 37. E, sem dúvida, essa é uma decisão que dialoga com a voz das ruas.
Assim como precisamos também aprovar a Proposta de Emenda à Constituição da Deputada Luiza
Erundina, que transforma o transporte público num
direito social. É fundamental. Grande parte das manifestações ocorridas no Brasil surgiram, Senador
Suplicy, a partir da demanda pela redução do preço
da tarifa. E o transporte público hoje tem de ser visto
efetivamente como direito social, como direito de ir e
vir, já previsto na Constituição; mas o direito social ao
transporte deve estar escrito na Constituição, no mesmo patamar de outros direitos.
Ouço, com muita alegria, o Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª aqui procura
traduzir o sentimento dos jovens e de todos que se têm
manifestado pelas ruas de nossas principais cidades,
trazendo proposições que são muito relevantes. Ao
citar a proposição da Deputada Luiza Erundina, cabe
lembrar que ela, como Prefeita, chegou a propor que
pudesse haver o passe livre para o Município de São
Paulo. Não foi possível considerar à época aquela proposição, mas, de alguma maneira, o Movimento Passe
Livre leva em consideração aquela que foi a reflexão
da hoje Deputada Luiza Erundina de Sousa. V. Exª cita
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inúmeros projetos para modificar a forma segundo a
qual são realizadas as eleições e o financiamento dos
partidos e dos candidatos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Acho
muito importante que o mesmo movimento que iniciou
a proposta da ficha limpa agora nos apresente, ao Congresso Nacional, uma proposta de iniciativa popular,
para que haja uma reforma política que guarde relação, de alguma forma, com proposições que o Partido
dos Trabalhadores e o Partido Socialista Brasileiro têm
feito. Uma das principais preocupações é, por exemplo, não mais se permitir que empresas ou pessoas
jurídicas contribuam para as campanhas. Apenas,
então, poderia haver um limitado montante proposto,
por exemplo, o de um salário mínimo, como a maior
contribuição que uma pessoa física poderia dar a um
partido ou eventualmente ao conjunto de candidatos.
Acho que são proposições que levaremos seriamente
em consideração. Mas temos um prazo: para que essas
proposições, as mais diversas, possam ser consideradas para valer e possam ser válidas para as eleições
municipais de outubro de 2014, teremos de realizar o
esforço de votá-las, de apreciá-las e aprová-las, para
que sejam sancionadas antes de 3 de outubro. Isso é
algo que todos nós precisamos levar em conta. Meus
cumprimentos, Senador Rodrigo Rollemberg, pelas
proposições que aqui analisa.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy, pela
contribuição que traz a este pronunciamento.
Cumprimento todas as pessoas que nos honram
com suas presenças, visitando o Senado, na tarde
de hoje.
Esse é o nosso objetivo, Senador Suplicy. Importante é registrar que, na carta aberta enviada pelo
Movimento Passe Livre à Presidenta Dilma Rousseff,
eles se manifestam favoravelmente a essa proposta de
emenda à Constituição da Deputada Luiza Erundina,
para tornar o direito ao transporte público como um
direito social do mesmo patamar de outros direitos já
previstos na Constituição.
Mas a contribuição que procuramos dar a este
debate, Senador Acir, é uma contribuição objetiva. Já
fizemos aqui o levantamento de cinco projetos que
podem contribuir com a agenda positiva do ponto de
vista de uma agenda política imediata. Estamos levantando, juntamente com a consultoria da Liderança do
PSB e com a consultoria da Casa, outros projetos de
uma agenda social, como é o Plano Nacional da Educação, como é a destinação dos royalties do petróleo
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para a educação, como é o projeto de desoneração
do transporte coletivo, que está na Comissão de Assuntos Econômicos. Enfim, vamos estudar quais são
os projetos que, efetivamente, dialogam com a manifestação das ruas.
É importante dar efetividade às ações do Poder
Legislativo. Grande parte das queixas que percebemos
nessas manifestações se refere à falta de atitude dos
Poderes, à falta de efetividade das ações dos Poderes
em transformar essas reivindicações da população em
conquistas permanentes, em conquistas definitivas.
Portanto, são estes projetos que, inicialmente,
propomos, Senador Acir: a instituição do voto aberto e o fim do voto secreto; a redução do número de
assinaturas para projetos de iniciativa popular, que é
de minha autoria; o projeto de lei do Senador Pedro
Simon, que exige os mesmos critérios do ficha limpa
para a ocupação de cargos e funções públicos; a instituição do voto facultativo; as propostas do Senador
Suplicy e do Senador Valadares de possibilidade de
voto revogatório, ou seja, do recall nas eleições parlamentares, além da discussão sobre a possibilidade
de candidaturas avulsas, sem abrir mão...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ...do papel importante que os partidos políticos
desempenham, mas ampliando os instrumentos da
democracia, ampliando as possibilidades de participação, também com a possibilidade de participação
de candidaturas avulsas.
São seis propostas que vou sugerir ao conjunto de
Líderes e ao Presidente do Senado, para que possam
fazer parte de uma pauta propositiva, de uma agenda
positiva do Senado para as próximas semanas.
Era essa a contribuição que eu queria deixar,
Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem!
Passo a palavra agora ao Senador Ruben Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, permitam-me,
antes de adentrar o texto do meu discurso, do meu
pronunciamento, ressaltar dois fatos que considero
importantes. O primeiro ocorreu no meu Estado, Sr.
Presidente.
Na última quinta-feira, reuniram-se em Campo
Grande lideranças indígenas e lideranças de produto-
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res rurais, sob a Presidência do Sr. Governador André
Puccinelli, com a presença ilustre de dois Ministros de
Estado, o Ministro Gilberto de Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o Ministro
Adams, da Advocacia-Geral da União. A reunião que
lá se realizou foi consequência de várias tratativas de
Deputados Federais e dos três Senadores desta Casa
representantes do Mato Grosso do Sul: Delcídio do
Amaral, Waldemir Moka e eu. Tivemos a oportunidade
de insistir com as autoridades da República em que
havia a necessidade de se promover o entendimento
entre índios e não índios para resolver em definitivo
a questão das demarcações de terra, evitando, assim, os conflitos que enlutaram a sociedade sul mato-grossense.
A reunião foi produtiva. Decidiu-se, afinal, que,
dentro de 45 dias, ou seja, daquela data até o dia 5 de
agosto, haveria uma proposta do Governo, com a plena
concordância das duas partes – produtores rurais e
silvícolas –, para resolver, em caráter definitivo, essa
questão. É um marco importante para a confraternização em meu Estado de duas importantes figuras do
processo produtivo do meu Estado.
O outro fato que eu gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a presença do Senado nos
acontecimentos da última quinta-feira. Nós estávamos
presentes ali, nem todos nós, mas alguns dos nossos
valorosos companheiros, como o Senador Pedro Taques, o Senador Paulo Paim, o Senador Cristovam
Buarque, o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador
Pedro Simon.
Eu me recordo de que cheguei à minha residência,
em Campo Grande, depois de ter participado da reunião a que aqui me referi há alguns instantes. Estavam
os nossos Parlamentares no Senado, na quinta-feira,
à noite, em uma sessão de vigília, demonstrando, de
forma muito candente, a solidariedade que o Senado
Federal prestava à população que estava nas ruas
defendendo as nossas ideias. A população as defendia num volume tão grande, que eu diria que foi um
tsunami de ideias sobre o que está provocando uma
revolta muito grande na consciência de toda a sociedade brasileira.
Registro, portanto, Sr. Presidente, esses dois
acontecimentos, cumprimentando, efusivamente, os
Parlamentares, os Senadores que estiveram presentes
naquela sessão de vigília na noite da última quinta-feira.
Sr. Presidente, permita-me, agora, fazer um pronunciamento sobre o que desejo registrar, nesta tarde,
na sessão do Senado.
Não há como negar que estamos vivendo um dos
acontecimentos históricos mais importantes do País.
Deus está nos concedendo a graça de participar deste
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momento fundamental de inflexão nos rumos de nossa
Nação. Temos nas mãos a oportunidade de ajudar a
criar as bases do Brasil do futuro, com o apoio inconteste das ruas, nas milhares de reivindicações que nos
chegam e que podem ser condensadas numa agenda
enxuta: não roubar e fazer mais. Repito, é uma agenda
enxuta: não roubar e fazer mais.
Não há como negar: as manifestações populares
que tomaram conta do Brasil nas duas últimas semanas causaram perplexidade geral, estão assombrando
o mundo. E ainda permanecem sobre nossas cabeças
como um enigma a ser decifrado.
Na verdade, Sr. Presidente, o Brasil real não
mudou. Ainda somos o mesmo País, com os mesmos
problemas, com os mesmos vícios, com os mesmos
erros, Senador Ataídes, com as mesmas dúvidas. O
que mudou foi a nossa percepção de Brasil. Pensávamos, até poucos dias atrás – opinião esta, inclusive,
lastreada em pesquisas de opinião, nas declarações
otimistas de investidores nacionais e estrangeiros, nos
índices gerais da economia –, que estávamos vivendo
senão o melhor dos mundos, pelo menos um mundo
suportável.
Acredito que estávamos inebriados com a nossa
capacidade de resistência em não vivenciar aqui a crise internacional que solapou as economias americana
e europeia. Estávamos comemorando o Brasil macro
e negligenciando o Brasil micro, aquele Brasil do cotidiano, das mazelas recorrentes, dos escândalos em
escala crescente, dos mensalões e obras superfaturadas, do desinteresse pelos problemas reais do povo,
ou seja, daquelas pautas realmente relevantes para
que a vida seja melhor e mais feliz.
Como nas cavernas platônicas, o que estávamos
vendo eram as sombras da realidade, aquilo que as
nossas ilusões gostariam que fosse a verdade. Mas a
realidade dura e concreta era outra, muito diferente.
O processo histórico é sutil. A classe política, os
governos, os especialistas e a imprensa não conseguiram detectar o acumulo de insatisfação das ruas e a
iminência de um curto-circuito. Bastou que a faísca do
aumento das tarifas de ônibus desencadeasse inicialmente uma pequena onda de protestos ocorridos em
várias capitais do País para que o gigante acordasse.
Em grandes, médias e pequenas cidades, levantou-se com rapidez assombrosa uma imensa fogueira de
demandas reprimidas há anos de norte a sul de nossa
Nação, como um tsunami de ideias.
E, assim, com as manifestações inicialmente
pacíficas e ordeiras vieram, infelizmente, as ações
de vândalos e irresponsáveis que se aproveitam de
momentos de crise para destruir o patrimônio público
e privado, saquear lojas, agredir inocentes, transfor-
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mando um evento cívico importante em espetáculo da
celebração da barbárie.
Mesmo dessa forma, podemos dizer com certeza que 99% daqueles que foram para as ruas levantar
suas bandeiras e reivindicações fizeram com sentimentos de paz e grandeza, vislumbrando a construção de
um País melhor para todos. Tenho absoluta clareza de
que passado esse primeiro momento de maior tensão,
o Governo saberá identificar os vândalos e puni-los
exemplarmente.
Srªs e Srs. Senadores, o momento é grave. A juventude brasileira está dando seu recado. Temos que
fazer uma reflexão serena dos acontecimentos. Temos
que analisar esse processo com humildade, fazendo
mea-culpa, pontuando nossas ações pelo bom senso
e pela autocrítica. Não podemos mais olhar de cima e
ditar regras como se fôssemos os únicos detentores
do saber.
Temos que ouvir e ponderar. Temos que colocar nossas experiências no rumo do enriquecimento
deste processo, e não recusar o clamor das ruas dizendo que elas não sabem o que querem e nem têm
objetivos claros.
É óbvio, Sr. Presidente, o que a Nação brasileira
está pedindo: ela quer educação e saúde de qualidade, mais transparência, mais recato e sobriedade dos
homens públicos, mais honradez, mais honestidade,
menos desigualdade social, menos criminalidade nas
ruas, ou seja, demandas naturais de toda e qualquer
democracia que se pretende avançada deseja e sonha!
Nada mais verdadeiro, neste aspecto, Senador
Ataídes Oliveira, do que o clamor das ruas: o povo
quer um serviço público com padrão FIFA. Ou seja:
melhor qualidade e eficiência efetiva nos gastos com
obras de infraestrutura, menos propaganda enganosa, mais respeito aos direitos, maior ligação efetiva e
afetiva das instituições para com as pessoas – isso é,
noutras palavras, os contribuintes, aqueles que sustentam a máquina municipal, estadual e federal, querem ser tratados como gente. E isso, convenhamos,
não é pedir muito.
Srªs e Srs. Senadores, vejo que a Presidenta Dilma está, como a maioria de nós, atônita. Ficou claro que
ela não estava preparada nem informada devidamente
para lidar com um evento dessa magnitude. Nesses
momentos, ela devia buscar inspiração numa frase do
nosso saudoso Presidente Eurico Gaspar Dutra, conterrâneo ilustre do Senador Pedro Taques, e perguntar,
entre aspas: “Neste caso, o que diz o livrinho?”.
Infelizmente, a Presidente não o fez. Preferiu ouvir
duas pessoas da sua amizade pessoal, o ex-Presidente
e o seu marqueteiro. Deu no que deu. Se atendesse as
lições de um grande antepassado o Presidente Eurico
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Gaspar Dutra procuraria “o livrinho” – ou seja, a nossa
Constituição – e lá encontraria o caminho.
A Presidente Dilma poderia buscar na Seção V,
no Capítulo Do Conselho da República e do Conselho
de Defesa Nacional a fonte para tomar suas decisões
emergenciais. Lá está escrito no art. 89 que: O Conselho da República é órgão superior de consulta do
Presidente da República, e dele participam 14 personalidades: o Vice-Presidente da República; os Presidentes da Câmara e do Senado; os líderes da maioria
e da minoria do Senado e da Câmara; o Ministro da
Justiça; e seis cidadãos prestantes à Nação. E o art.
90 diz que compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e
estado de sítio; e sobre as questões relevantes para
a estabilidade das instituições democráticas, como é
o caso que vivemos hoje.
Mas, Senhor Presidente, creio que chegou o momento de nossa Presidente ouvir, ouvir e ouvir. Ele precisa concluir que não é autossuficiente. Depois disso,
tomar decisões, agir, tirando do horizonte a questão
eleitoral. Não é hora de ficar ouvindo marqueteiro. Não
é hora de pensar em popularidade. Não é o momento
de partidarizar questões sabidamente de fundo institucional. Em crises como esta que se revela o estadista.
Pergunto, portanto, Srs. Senadores, não seria,
pois, esse o momento de grande oportunidade para a
Senhora Presidente assumir a condição de estadista e
abrir a janela que mostraria o seu desejo de reencontrar,
num halo de esperança, o clamor que vem das ruas?
O clamor decantado por Castro Alves de que “a
praça é do povo, como o céu é do condor”. Venha às
nossas praças, Senhora Presidente. Tome decisões
que podem ser desagradáveis àqueles que querem o
gozo do poder, diminuindo o número de Ministérios,
pelo menos para 20; dê transparência aos gastos da
Presidência da República, todos e todos, como passo inicial à sua caminhada para as praças do povo e
verá, aí então, a renovação, confiança que das praças
lhe fugiu.
Sabemos que lidar com a realidade é difícil e
complicado. Mas o momento exige desprendimento, prudência e cautela. Mais ainda, Srs. Senadores:
grandeza de espírito moral, discernimento e separação
clara dos interesses públicos dos privados.
Aqui a oportunidade de se pensar seriamente em
uma reforma estruturante de nossas instituições por
meio da convocação de uma Assembléia Constituinte
exclusiva em que nós Parlamentares dela não participaríamos, dando à Nação a demonstração de nosso
espírito público, desambição e desejo de que o texto
encontrasse os mais ardorosos anseios do povo. Esta
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Assembléia seria eleita e integrada por cidadãos que
fariam apenas a elaboração do novo texto constitucional.
Por fim, Srªs e Srs. Senadores, o Legislativo e os
partidos políticos devem mergulhar na elaboração de
propostas concretas que promovam uma ampla reforma das nossas instituições.
Temos que começar pela reforma política, tão
mencionada aqui nesta sessão, Sr. Presidente, passando pela reestruturação dos conceitos de gestão
pública, buscando tomar medidas que possam garantir a estabilidade econômica, impedindo o descontrole
da inflação, redefinindo com clareza as funções dos
Poderes, impedindo a fragilização da política fiscal,
enfim, temos que estabelecer um novo pacto político-econômico-social com a Nação e lançando, dessa
maneira, as bases para a construção de um novo País.
Os partidos devem priorizar o diálogo com a juventude. A democracia corre sério risco com a crescente despolitização que estamos vendo nas ruas. O
repúdio dos jovens aos partidos revela sinais perigosos,
trazendo à nossa memória o advento do fascismo e do
nazismo. Temos que alertar a sociedade brasileira o
quão perigosa pode ser essa aventura caso não sejam
esclarecidos pontos fundamentais da importância do
Estado democrático de direito.
Para finalizar, Sr. Presidente, a sociedade está
a nos dar lições valiosas neste momento. Temos que
apreendê-las e dar-lhes corpo, alma e sentido. Toda
a crise gera oportunidade. Não devemos sequer imaginar que essas manifestações sejam um clamor de
desespero e sim um verdadeiro grito de esperança.
Sr. Presidente, eu queria dar o último toque às
minhas palavras e dizer que nesta Casa, no Senado
da República, pelos meses que aqui estou – vou completar agora seis meses do meu período de mandato –,
nesses seis meses, encontrei um ambiente de trabalho,
de responsabilidade, de senso público, de brasilidade.
Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever.
Qual é o argumento, qual é o instrumento de guerra que nós temos? É a nossa palavra, e isso temos
feito. E não só isso, não só a nossa palavra, é a nossa
caneta, a nossa imaginação, a nossa ideia. Quantos
projetos foram apresentados aqui, sobretudo Propostas de Emenda à Constituição, que visavam e visam
modernizar a Carta Magna de 1988?
Há poucos momentos falou desta tribuna o Senador Rodrigo Rollemberg. Mencionou que pelo menos
cinco propostas de alta relevância para a estruturação
da nossa Carta Magna estão aqui ainda dormitando.
Mas não por nossa responsabilidade.
Eu até diria, Sr. Presidente, que seria de todo conveniente que a tramitação das Propostas de Emenda à
Constituição tivesse um rito obrigatório no tempo. Tal-
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vez 90 dias no Senado; talvez 90 dias na Câmara, para
apreciá-las, para demonstrar que as nossas propostas
não podem ficar submetidas ao princípio da gaveta.
Elas têm que vir a público, têm que ser debatidas, e
nós temos que nos pronunciar sobre elas.
Então fica aqui, Sr. Presidente, a minha manifestação nesta tarde, com profundo respeito aos oradores
que usaram da palavra, inclusive àqueles que disseram que nós não estamos cumprindo o nosso dever.
Estamos sim. Estamos, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas prerrogativas, nós estamos
– e bem! – cumprindo o nosso dever.
Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Cumprimento o Senador Ruben Figueiró pelo
seu pronunciamento.
Alternando um orador inscrito, uma comunicação
inadiável e um líder, passo a palavra agora ao Senador Romero Jucá, para uma comunicação inadiável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um registro que, apesar de breve, considero importante.
Quero primeiro registrar que a movimentação dos
últimos dias no nosso País demonstra a maturidade
política do povo brasileiro. Nós somos favoráveis a todo
tipo de manifestação pacífica, independentemente de
concordarmos ou eventualmente discordarmos. Nas
próprias manifestações nós vemos questões que são
discordantes entre si, grupos defendendo questões diferentes, mas numa ampla democracia. Eu acho que
os abusos devem ser coibidos, mas realmente o País
dá um passo além no sentido de discutir maduramente uma pauta que deve ser levada em conta pelos governos estaduais, municipais e federal e também pelo
Congresso Nacional. Então, essa pauta realmente tem
de ser discutida e tem de ser avaliada e votada de
acordo com a responsabilidade de cada item.
Acho que não temos de votar nada de afogadilho,
mas também não temos de deixar de discutir e votar
qualquer matéria, por mais delicada que seja. Então,
cada assunto dará o seu ritmo e fará com que a imprensa e a sociedade possam acompanhar.
Um dos pontos que está sendo discutido, Sr.
Presidente, é exatamente a reforma política, que, no
meu terceiro mandato de Senador, já vi ser discutida
aqui, Senador Pedro Taques, diversas vezes. Nós já
aprovamos aqui diversos projetos, encaminhamos
para a Câmara, discutimos, e, na verdade, a reforma
política termina não saindo da forma como a sociedade espera, e os mecanismos da democracia não se
aperfeiçoando efetivamente.
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E um dos pontos de que quero tratar, na questão
da reforma política, é exatamente a minha Proposta de
Emenda à Constituição nº 71, Senador Acir Gurgacz,
que prevê a coincidência de mandatos para a eleição
estadual, municipal e federal.
Nessa minha PEC, proponho que, na eleição de
2016, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores tenham
seis anos de mandato, para que, em 2022, haja a
coincidência de eleições – efetivamente, aí sim, uma
eleição única para o País.
Por que proponho isso, e o que isso tem a ver
com a movimentação das ruas, que está ocorrendo?
Ora, uma das cobranças grandes que está ocorrendo
– e com razão – é a melhoria dos serviços públicos, é
a implementação de políticas públicas coerentes, que
atendam melhor à população. Essa implantação da
política pública depende do Executivo, mas também
do Legislativo, da questão política, porque são os projetos de lei, são as discussões político-partidárias que
efetivamente aprovam as políticas públicas que são
implementadas.
E o que há hoje, no País? Hoje, no País, os partidos, os políticos, os governantes trabalham, permanentemente, com um olho na política pública e outro
olho na eleição, porque, ano sim, ano não, há eleição
no Brasil – quando não é eleição municipal, é eleição
estadual e federal. Ora, se há eleição ano sim, ano não,
no ano anterior ao dessa eleição, os governantes e
candidatos estão pensando como vão disputar a eleição, ou seja, a classe política, os partidos políticos, os
governos estão permanentemente pensando também
no processo eleitoral, e, muitas vezes, essa visão do
processo eleitoral embota a ação da política pública,
ou enfoca diferentemente, às vezes, essa questão.
O que é que eu pretendo com a minha emenda
constitucional, com a minha PEC? Eu pretendo que
essa discussão de eleição se dê de quatro em quatro
anos. Portanto, nós vamos ter três anos sem eleição,
dando margem a que realmente os governantes, os
partidos, os políticos possam se concentrar nas políticas públicas, para que essas políticas públicas possam
ser avaliadas e implementadas e possam ser fruto dessa avaliação político-eleitoral no momento da eleição.
Dizer que a eleição coincidente faria com que o pleito
fosse somente nacional não é verdade, porque cada
candidato a Presidente da República teria que ter, em
cada Estado, em cada Município, uma candidatura que
o apoiasse apresentando políticas públicas que tivessem enfoque nacional, estadual e municipal, porque
teria que haver efetivamente a relação do eleitor com
a eleição municipal, com a eleição estadual e com a
eleição nacional, e isso melhoraria, não tenho dúvida
também, a qualidade dos candidatos, porque cada
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partido colocaria na eleição, para puxar voto para o
governador, para o Presidente da República e para o
prefeito, os seus melhores candidatos, porque haveria aí uma simbiose, haveria aí uma convergência de
propostas que seriam analisadas.
Então, eu gostaria de fazer este registro.
Quero dizer que conversei com o Relator dessa
minha emenda constitucional, o Senador Luiz Henrique,
que é um político experiente, um político preparado,
um político que já presidiu o PMDB, um político que
tem uma visão estratégica importante.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – E
pedir que seja pautada rapidamente, já que a discussão é para que a gente discuta reforma política. Que
seja pautada essa emenda constitucional, para que,
aqui, no Senado também, a gente discuta um tema
que considero extremamente importante, e que as
ruas também consideram extremamente importante.
Nós precisamos mudar a política, nós precisamos
reformar o processo político, e um tema como esse
deve ser discutido nesse momento.
Nós vimos na pesquisa que foi feita pelo Fantástico, pelo Ibope, sobre os manifestantes, que a grande
maioria dos manifestantes não se vê representada por
nenhum partido político, não se vê representada por
nenhum político, não tem representação partidária,
mas está querendo participar. Então, acho que esse
é um caminho importante.
O País amadurece, e é importante que essas
movimentações tenham consequência. Essas con-
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sequências serão efetivadas aqui, no Congresso, no
Governo Federal, no Governo Municipal, no Governo
Estadual, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras
de Vereadores, nos partidos políticos e também nas
organizações sociais.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Essa movimentação e a ação política são feitas por
todos. Alguém já disse: “A movimentação que está
sendo feita no País é contra a política.” Não é contra
a política. O que os manifestantes estão fazendo no
Brasil é política, é manifestação da vontade popular,
é manifestação de protesto, são questões que estão
sendo levantadas. Tudo isso, em tese, é a grande política. O que nós temos que fazer é ver como convergir
essa política para que as instituições possam sair fortalecidas desse processo, e não enfraquecidas.
Era este o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
Gostaria de pedir a transcrição da minha Proposta
de Emenda à Constituição nº 71, de 2012.
Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Passo a palavra, agora, ao Senador Paulo Paim,
pela inscrição, em permuta com a Senadora Ana Amélia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, eu vou permutar com o meu amigo Ataídes,
que me fez um apelo emocionado. Não tem como o
meu coração resistir. Permutei com ele, então.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª está atendido.
Com a palavra o Senador Ataídes Oliveira, do
PSDB de Tocantins.
V. Exª tem a palavra por 20 minutos.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Primeiramente, quero agradecer ao Senador
Paim por ter aceitado o pedido de permuta que fiz a
ele, porque daqui a pouco tenho um compromisso com
o Relator da nossa LDO de 2014.
Muito obrigado, Senador Paim, pela sua compreensão.
Sr. Presidente, antes de começar a minha fala,
eu queria fazer um ligeiro comentário.
Eu lamento, lamento e lamento profundamente
ver as nossas crianças, os nossos jovens, senhoras e
senhores, deixarem os seus lares para ir às ruas correr riscos para defender os seus direitos. Eu percebo
que todo mundo está dizendo que é lindo o povo ir às
ruas para reivindicar seus direitos. Não. Eu não vejo
como uma beleza. É uma pena que eles estão sendo
obrigados a ir às ruas para buscar os seus direitos.
Eu queria deixar este registro, Sr. Presidente.
Pois bem, agora, eu pergunto à nossa Presidente.
À nossa, não. À Presidente do nosso País, à Presidente
Dilma: Vossa Excelência acha que o povo, acha que
o seu discurso satisfez o clamor do povo nas ruas?
Não, Presidente. Vai continuar dizendo que o nosso
País está em céu de brigadeiro?
Nós temos dito aqui, sempre, que a situação
econômica e financeira deste País está muito mal. E,
agora, sim; agora o povo foi às ruas e mostrou o porquê de este País não estar bem.
Aqui, Sr. Presidente, eu assinalei: como podemos
achar que o nosso País vai bem? Não temos segurança. A nossa saúde está na UTI. Estamos aí falando em
importar médicos. Caramba! Com tantos médicos que
nós temos no País, por que não fazemos um concurso,
não valorizamos mais a nossa classe médica?
A nossa educação é uma calamidade pública.
Isso é sabido por todos nós. Há falta de transparência
na gestão pública. Isso é uma questão falada no dia
a dia. Há impunidade, que é a mãe da corrupção. Em
sequência, a corrupção em nosso País campeia nos
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quatro cantos. Há falta de investimento em infraestrutura. O transporte urbano é deficiente e caro. Total
deficiência em logística. Incompetência dos nossos
gestores, com algumas exceções. Crescimento insignificante. Um País autossustentável em quase tudo,
Presidente, e nós somos, em termos de crescimento,
praticamente o menor da nossa América. Só conseguimos ganhar do Paraguai, porque lá não se produz
absolutamente nada.
Dívida interna. Em 2002, a dívida interna da União
era de R$641 bilhões. Hoje, ultrapassou a casa dos
R$2 trilhões – isso em dez anos! O Presidente Lula
fez uma verdadeira farra com o dinheiro público. Saiu
de R$641 bilhões para mais de R$2 trilhões. E o povo,
às vezes, nem sabe disso.
Por que esse dinheiro não foi, então, para atender
às necessidades de logística, de infraestrutura, para a
saúde, para a segurança, para o transporte urbano?
Para onde é que foram esses R$2 trilhões? Ou seja,
essa diferença de R$1,5 trilhão. Para onde é que foi
esse dinheiro?
Folha de pagamento. Em 2002, a folha de pagamento da União era de R$64 bilhões. Dez anos depois, é de R$215 bilhões a folha de pagamento. Hoje.
Algo está errado nisso aí! Em dez anos, quadruplicou
o número de funcionários? Há quase 30 mil comissionados neste País?
Fazendo uma comparação com os Estados Unidos, que teve um PIB de US$15 trilhões ou de US$16
trilhões este ano, Sr. Presidente, não há cinco mil cargos
de confiança naquele país. Nós temos 30 mil cargos
de confiança, quase 30 mil, e uma folha de pagamento
de R$215 bilhões?!
Uma empresa que sair de uma folha de pagamento de 64 para 215, se não tiver um bom faturamento,
ela quebra no mês seguinte. Mas o Brasil não quebra,
porque este País é magnífico.
Mas esses números o povo precisa conhecer.
Eu fiz questão de trazer só estes dois números: os da
dívida interna e os da folha de pagamento. Alguém
vai ter que pagar isto, esses R$2 trilhões. Vai ter que
pagar. Isso é dinheiro extraído do FGTS, de poupança
e de outros mais.
Para mim, foi criado, recentemente, o 40º ministério neste País. É um ministério virtual, ao qual dei o
nome de MVEP. MVEP é o Ministério Virtual de Estratégia Política, que tem como Ministro ou 1º Ministro o
marqueteiro, o tão competente marqueteiro João Santana. Ele está dando as cartas, e isso é um risco iminente para este País, tão iminente que mais de cinco
milhões de pessoas já foram às ruas.
Eu aproveito para pedir aqui agora, Senhora
Presidente: deixa a campanha e a eleição para 2014.
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Vossa Excelência tem uma aceitação hoje extraordinária. Vamos trabalhar! Vamos resolver os problemas do
Brasil! Vamos demitir por enquanto esse marqueteiro.
No ano que vem a gente contrata ele!
As sonhadas reformas! Eu estou político há oito
meses, mas há anos eu escuto falar em reformas,
reformas, reformas e reformas, mas essas reformas
não acontecem. O meu antecessor, que acabara de
falar desta tribuna, o nobre Senador Jucá, falou sobre
o problema da reforma política, inclusive sobre uma
PEC de autoria dele. Ele disse que de dois em dois
anos há campanha, há eleição neste País. Eu resumo
essa história com mais facilidade: o político brasileiro
está sempre em campanha política. Em 2010, para
governador. O governador acabou de ganhar e já começou a fazer campanha para eleger prefeitos dois
anos depois. Elegeu os prefeitos, aí, então, começa a
montar uma estratégia para campanha de governador
dois anos depois. Ou seja, os nossos políticos não têm
condições de trabalhar. Eles têm que fazer campanha
dia e noite. Isso está errado! E não tem que ter PEC,
salvo o melhor juízo.
A reforma política está aí. É só tirá-la da gaveta.
Nossos companheiros, nossos pares, por que não?
Por que não tirar essa reforma política da gaveta e
não votar essa reforma política?
Por que, então, não colocar essas eleições de
cinco em cinco anos, concomitantemente, para vereadores, prefeitos, governadores, Senadores e Presidência da República? Cinco ou seis anos? Eu tenho
a mais absoluta certeza de que este País iria ganhar
muito, que o povo brasileiro iria ganhar muito.
Reforma tributária. Não dá! O empresário lá de
fora não vem investir no Brasil. Falta qualificação da
mão de obra. A carga tributária é uma das maiores
do mundo.
Reforma previdenciária. Não dá! Essa reforma
previdenciária deveria ter acontecido há muitos anos.
Está aí a se falar da reforma previdenciária. Não pode!
Desse jeito, o País não anda, não caminha, está
travado. Não há empresas que queiram investir em
nosso País. E os nossos empresários estão, há longa
data, já amargando prejuízos. Isso é muito preocupante.
Se essas reformas não acontecerem, o desemprego
está à vista, e isso muito me preocupa.
Reforma do Poder Judiciário. Nós também temos
que fazer as reformas do Poder Judiciário.
E, voltando à reforma política, eu percebo que não
há interesse deste Congresso. Em 2011, estive nesta
Casa por quatro meses. Nesse período, foi discutida a
reforma política, mas, dias depois, ela foi engavetada
e nunca mais se falou dela.
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Mas, Sr. Presidente, quero dizer o seguinte: Presidente Dilma, Vossa Excelência não deve se sentir a
única culpada por essa catástrofe que o nosso País
está vivendo. Não. A culpa do que está acontecendo
hoje, no nosso País, não é de inteira responsabilidade
da Presidente Dilma. Este Congresso também é culpado – viu, Sr. Presidente? –, porque aqui, com exceção
de uma minoria, todos os atos são abonados, carimbados e devolvidos a Vossa Excelência, à Presidência
da República.
Vejam só: as reformas que são de inteira responsabilidade e incumbência deste Parlamento, há
anos, estão engavetadas. Esta Casa não atende aos
anseios da sociedade.
Prova disso é que quando se faz uma pesquisa
para ver a aceitação do Congresso Nacional, é uma
dos piores do País. Isto é lamentável. Este Parlamento
hoje tão rico em sabedoria, com tantos governadores,
ex-governadores, ex-Presidentes da República, políticos extremamente capacitados e competentes, mas a
coisa aqui não anda, a coisa não funciona. Esta Casa
não é proativa e o povo brasileiro sabe disso.
O Poder Judiciário também é corresponsável com
tudo o que está acontecendo neste País. Claro que
sim! Porque a impunidade é a razão maior de todas
as mazelas cometidas pelos gestores, uma vez que
eles não temem a lei. É sabido que há muitos, inúmeros magistrados honestos, competentes, comprometidos em cumprir as leis, mas a ex-Corregedora-Geral
de Justiça, Drª Eliana Calmon, disse: “Existem bandidos de toga”. Ela disse. Então, nosso Poder Judiciário
também é culpado com o que está acontecendo hoje
em nosso País. Não é só a Presidência da República
não. Não é só a União não. É o Congresso Nacional e
é o Poder Judiciário.
Tem mais uma coisa interessante que tenho observado ultimamente. Eu percebo que a corrupção tem
passado obrigatoriamente pelos nossos Tribunais de
Contas. Isso me preocupa muito. Temos que criar um
conselho nacional para fiscalizar e acompanhar os
nossos Tribunais de Contas.
O povo brasileiro quer é respeito, dignidade, transparência, honestidade, competência e que o Governo
cumpra suas atribuições. Nos últimos dias, mais de
cinco milhões de pessoas de todas as idades tomaram as ruas do nosso País para protestar e externar
sua indignação com o descaso do Governo para com
a sociedade. O sentimento do povo é de revolta e indignação.
As causas que estão levando o povo às ruas
são inúmeras e não somente o preço das passagens
de ônibus.

JUNHO DE 2013

39334 Terça-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Corrupção. Eu tenho dito: essa coisa maldita e
malvada, neste País, é sistêmica. E ratifico: é maldita
e malvada, porque desvia o dinheiro público da saúde,
da educação, da segurança e de outros investimentos tão necessários ao desenvolvimento do País e ao
bem-estar de toda a nossa sociedade.
Vejam que absurdo: segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), no Brasil são desviados
aproximadamente R$200 bilhões de dinheiro público
a cada ano, fruto da corrupção e da má gestão pública – R$200 bilhões!
A nossa saúde, Presidente, a nossa segurança
e a nossa educação... Com R$60 bilhões se resolveria toda essa situação. Duzentos bilhões é o número
da corrupção e da má gestão. E o pai e a mãe dessa
corrupção têm nome: é a falta de transparência no uso
do dinheiro público e a impunidade, como eu já disse.
Enquanto não houver transparência, enquanto houver
impunidade, haverá corrupção.
Educação. Falta investimento na educação. Há
muito tempo observamos o descaso e o desrespeito
com o ensino brasileiro, mesmo quando se sabe que
a educação é a base de uma nação. Os noticiários trazem, quase todos os dias, inúmeros problemas, como
a falta de escolas de qualidade e de tempo integral, a
falta de valorização dos professores, classe esquecida
pelas autoridades.
E nós sabemos que a vida começa na mão de um
professor. A criancinha, depois que dá seus primeiros
passos, começa a pronunciar as primeiras letrinhas
na escola, e esse professor não é valorizado, infelizmente, em nosso País.
E isso aconteceu com o médico. Eu morria de
medo, Sr. Presidente, que um dos meus filhos optasse
por fazer o curso de Medicina, porque eu sabia que
eles não seriam valorizados.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Agora veja o que aconteceu em nosso País. Onde
estão nossos médicos? Nunca foram valorizados, ninguém quis fazer mais Medicina. E agora? Vamos importar médicos cubanos e trazer para cá. Que tolice!
Que irresponsabilidade! Mesmo sabendo o quanto o
médico é importante à nossa sociedade.
Falta de investimentos na saúde. É incompreensível o caos instalado na saúde pública do País. A falta
de médicos, a falta de estrutura, a superlotação dos
postos de saúde e hospitais públicos são problemas que
necessitam ser revistos urgentemente pelo Governo.
Segurança pública. A sociedade brasileira sofre
com a falta de segurança – o cidadão sai de casa, mas
não sabe se vai voltar –, com o aumento da criminali-
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dade e com o domínio das drogas. O Governo precisa
fortalecer políticas de combate à violência.
Eu não estava vendo, Sr. Presidente, outra forma
de mudança nos rumos deste País se não fosse através
de uma mobilização e de uma forte manifestação do
povo brasileiro, pacificamente, é claro. E isso aconteceu.
Tenho certeza que, doravante, nossos governantes, nossos gestores e a classe política, em que me
incluo, terão de rever...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... a sua forma de atuação.
Sr. Presidente, diante de todo o exposto e pelo
clamor dessa multidão que foi às ruas de todo o País,
o Governo Federal terá obrigatoriamente que tomar
decisões urgentes para reparar todas essas deficiências e atender às reivindicações do povo brasileiro.
Chegou a hora de os políticos brasileiros – nós
– reverem a sua forma de fazer política, esquecendo
os seus interesses próprios em prol dos interesses da
sociedade brasileira.
E acredito que, se as decisões necessárias não
forem adotadas e colocadas em prática imediatamente,
o rumo dessas manifestações poderá...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... ser o impeachment da Presidente Dilma. (Fora
do microfone.) Porque esse jovem que saiu às ruas,
manifestou, mostrou que não está descontente com
R$0,20, não. Está descontente com a saúde, com a
segurança, com a falta de investimento, com a roubalheira, com a corrupção. Se ele não tiver a resposta,
ele não vai ficar calado, não.
Eu ouvi alguns políticos até dizendo que essa
manifestação, logo, logo, vai se acalmando e vai deixar de existir. Não sei. Na minha leitura, eu não sei se
é isso que vai acontecer.
O que eu espero é que os nossos gestores, é
que a classe política reveja seus valores e tome as
providências cabíveis urgentemente.
E, para finalizar, Sr. Presidente…
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– … há essa história da PEC nº 37 em um país (Fora
do microfone.) que está cheio de ladrões. A corrupção
campeia os quatro cantos deste País. Onde há coisa
pública, há ladrão – eu nunca vi coisa igual –, há corrupto e corruptores. Não se tira poderes de autoridades. Dê poderes a autoridades.
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Essa PEC nº 37 é uma pouca vergonha. É fruto
político. No meu entendimento, isso é fruto político.
Isso é cria de político. E ela não pode ser aprovada.
Mas fico contente porque o povo, Presidente, se
manifestou a respeito da PEC nº 37…
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– … de uma forma muito contundente, graças a Deus
e ao bem de todo o povo brasileiro.
E esse voto, pelo que eu sei, é aberto. E quero
ver que político tem a coragem de dizer: “Eu sou a favor
da PEC nº 37”. Eu quero ver. Porque esse político que
falar que é a favor da PEC nº 37 pode mudar de profissão. Ele pode mudar de profissão, pelo que eu vi nas
ruas. Então, essa PEC nº 37 é uma vergonha. Ela não
deveria nem ser colocada em votação, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ataídes Oliveira, o Sr.
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Ataídes.
Falará, pela Liderança do PDT, o Senador Acir
Gurgacz. Logo depois, o Senador Paulo Paim.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na última sexta-feira, realizamos
uma audiência pública da Comissão de Agricultura no
Município de Espigão do Oeste, em Rondônia, onde
discutimos a federalização da estrada Pacarana, que
liga o Município de Espigão do Oeste, em Rondônia,
ao Município de Aripuanã, no Mato Grosso, possibilitando a conexão da BR-364 e também da BR-174.
Com a federalização desta estrada, a nossa intenção é potencializar a sua utilização para o escoamento da produção agrícola, principalmente da soja,
do milho, do café, do leite, entre outros produtos da
região, tanto da região de Rondônia quanto, principalmente, da região do Mato Grosso, na Região Noroeste
do Estado, o que hoje ocorre de forma precária devido
às péssimas condições das estradas – são estradas
vicinais e estradas de terra, geralmente esburacadas
no verão e totalmente com atoleiros na época do inverno, na época das chuvas na Região Amazônica –,
trazendo assim muitos prejuízos para os nossos agricultores. Volto a dizer: tanto a agricultores do Estado
de Rondônia, como também agricultores do Estado
do Mato Grosso.
Com a federalização, 15 Municípios e aproximadamente 400 mil pessoas serão beneficiadas diretamente; pessoas que moram nos dois Estados da Região
Amazônica, dentre eles Espigão do Oeste, Cacoal,
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Pimenta Bueno, Presidente Médici, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, isto no Estado de Rondônia; e Aripuanã, Rondolândia, Colniza e Juruena, no Mato Grosso.
Levamos lá, Senador Pedro Taques, que preside
esta sessão, a sua mensagem de que é a favor e nos
apoia na federalização desta rodovia. Da mesma forma, levamos a mensagem também do Senador Blairo
Maggi, do Senador Jayme Campos, todos estão unidos para fazer com que essa ligação do Noroeste de
Rondônia com o Mato Grosso possa ser uma rodovia
federalizada.
Na audiência, chegamos num entendimento com
o DNIT, com os Governos dos Estados de Rondônia
e Mato Grosso, com Prefeitos da região, Deputados
Estaduais, Deputados Federais e Senadores, para
que a proposta de federalização seja apresentada e
aprovada no Congresso Nacional.
Após a aprovação do projeto pelo Congresso, o
DNIT fará o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica
e Ambiental da rodovia, determinando o traçado e o
projeto de engenharia. Este é um processo que pode
demorar um pouco, mas estamos trabalhando para
que tudo ocorra de forma muito rápida.
O mais importante é que lançamos a semente da
federalização da Estrada do Pacarana em solo fértil e,
com certeza, ela terá uma boa irrigação de todos os
agricultores e moradores da região, assim como esperamos que tenham o adubo forte dos governos dos
Estados de Rondônia e do Mato Groso; e do Governo
Federal, para que em breve possamos comemorar mais
essa boa colheita para a infraestrutura dessa região
essencialmente agrícola.
Eu tenho insistido na melhoria das estradas rurais
justamente porque existe uma defasagem muito grande de investimentos na infraestrutura para escoamento
da produção em todo o País. As estradas vicinais ou
as linhas rurais que conectam o agricultor, o nosso
produtor, a um centro de abastecimento ou a uma BR,
geralmente são estradas de terra e cheia de buracos.
Já estamos trabalhando junto ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário no sentido de melhorar a
situação das estradas vicinais, inicialmente com a
destinação de retroescavadeiras, motoniveladoras e
caminhões caçambas, para que as prefeituras possam trabalhar mais no sentido da manutenção dessas estradas.
Além das máquinas, entendo que deveria haver
um convênio com as prefeituras para que elas pudessem contratar e manter um técnico para acompanhar
a utilização destes equipamentos. Um técnico que
orientasse a abertura ou adequação das estradas, a
abertura de tanques para criação de peixes, de canais
para irrigação e outros serviços ao agricultor.
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Além disso, estamos discutindo uma parceria
com o Governo Federal, inclusive, para a implantação,
através do MDA, de um convênio com os Estados e
Municípios, para a criação de um Programa Nacional
de Estradas Vicinais, que, com baixo custo, essas estradas rurais possam receber uma camada asfáltica.
Esses seriam os caminhos para o agricultor continuar produzindo no campo, comercializando os alimentos na cidade, tendo mais renda e melhores condições de vida.
Na sexta-feira, também participei da inauguração de uma agroindústria para produção de iogurte
e derivados...
... de leite em Espigão do Oeste (fora do microfone.).
Um empreendimento que, além de gerar emprego e renda para os agricultores e os moradores da
região, se reveste de grande importância na medida
em que representa o crescimento da indústria para o
processamento e transformação de nossos produtos
primários. O aumento da produção e da produtividade
na agricultura é fundamental, pois, mais do que isso, é
importante que os agricultores possam agregar valor
aos seus produtos através da indústria.
Estamos trabalhando, juntamente com o governador Confúcio Moura, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, e o apoio do MDA, para promover
essa transformação na agricultura rondoniense, com
apoio à instalação de agroindústrias e empreendimentos agrícolas em todo o nosso Estado. A meta é criar
uma rede forte de agroindústrias com base familiar
para beneficiar o leite, o café, o cacau, o pescado e
os frutos da Floresta Amazônica, bem como todos os
produtos da agricultura familiar.
Outro tema que eu trago nesta tarde, Sr. Presidente, é a questão das travessias urbanas de Porto Velho.
Essa é uma obra que começou a ser projetada
em 2007, no segundo mandato do ex-prefeito Roberto
Sobrinho, um ano antes do início das obras das usinas
hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio, no Rio Madeira.
As obras se iniciaram em julho de 2009 e até hoje não
foram concluídas, estando os viadutos inacabados, e a
situação das vias projetadas são motivo de vergonha
para a Administração Pública da nossa capital e para
todos os rondonienses.
Os moradores de Porto Velho já não suportam
mais os engarrafamentos, o pó e a lama nas vias inacabadas e clamam por uma solução urgente para esse
problema que são os viadutos inacabados.
No inicio desta tarde, estivemos com o Prefeito
Mauro Nazif e o General Fraxe, Diretor- Geral do DNIT,
para encontrarmos uma solução, uma saída rápida
para esse problema. E ficou pontuado que a prefeitura
vai continuar o processo licitatório, vai continuar a exe-
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cutar essa obra. O que falta hoje é um levantamento
daquilo que foi feito, daquilo que falta fazer, para que
o DNIT possa criar o processo licitatório, enviá-lo para
a prefeitura e a Prefeitura de Porto Velho executar, em
forma de RDC, a licitação para terminar, por definitivo,
essa novela que são os viadutos e as travessias urbanas da nossa capital de Porto Velho.
Portanto, ficou marcada para segunda-feira próxima a ida dos técnicos do DNIT a Porto Velho, para
levarem em mão o projeto, aquilo que falta para acabar
as travessias urbanas; reunirem-se com os técnicos da
prefeitura e darem inicio ao processo licitatório em definitivo para concluir essa obra o mais rápido possível,
com a mesma qualidade, com a mesma precisão com
que foram feitas as travessias urbanas e o viaduto de
Ji-Paraná. E eu vou acompanhar de perto, pari passu, todos os desdobramentos desse processo, assim
como nós fizemos com a restauração da BR-364 e com
as vias de Ji-Paraná e o viaduto do nosso Município.
Também recebemos a informação do General
Fraxe de que foi resolvida a licitação da BR-425, em
definitivo. A empresa que ficou como segunda colocada
negociou com o DNIT e aceitou reduzir também o seu
preço. E o DNIT, portanto, vai homologar a licitação,
vai fazer o contrato e vai dar a ordem de serviço. Essa
era uma outra obra importantíssima que está parada
por conta de uma licitação malfeita no passado, de
uma empresa que começou a obra, paralisou a obra,
entregou-a da maneira que está.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossos amigos...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
que nos acompanham pela TV Senado, essa novela
da BR-425 realmente, definitivamente, chegou ao fim.
O DNIT achou uma solução, vai homologar a licitação
da empresa que ficou como segunda colocada e vai
dar a ordem de serviço. É uma empresa de Rondônia:
Rondônia Transportes e Empreendimentos ou algo parecido. Mas não importa o nome; o importante é que
esse problema será resolvido o mais rápido possível.
A população de Nova União e Guajará-Mirim pode ter
certeza de que é uma obra que vai ser feita com boa
qualidade e vai ser iniciada nos próximos dias.
Essas eram, Sr. Presidente, as informações que
eu tinha para passar, principalmente, à população de
Porto Velho, à população de Espigão do Oeste e à população de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Acir.
Falará S. Exª o Senador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Pedro Taques, não tem como vir à tribuna e não falar
deste tema. Já na semana retrasada, ficamos aqui, em
torno de quatro Senadores, e assistimos a mais de 20
mil pessoas manifestando-se em frente ao Congresso
e, de lá para cá, mobilizações em todo o País. Na semana que passou, novamente ficamos aqui, um grupo
de Senadores, fizemos uma vigília que terminou em
torno de uma hora da manhã.
Sr. Presidente, durante esse fim de semana, fiquei acompanhando, pelos meios de comunicação e
por informações que recebia de parte de militantes dos
movimentos sociais, o que está acontecendo no País.
De fato, é preocupante para todos. A pergunta que me
fizeram: “Paim, que geração é essa?” Confesso que
respondi: “Essa não é a geração somente dos nossos
filhos, essa é a geração dos nossos filhos e também
dos nossos netos”.
Quem tem em torno de 60 anos já tem filhos e
tem netos. Falo isso porque lembro-me das mobilizações contra a ditadura, de que todos nós participamos,
e depois a ascensão à Presidência da República do
Presidente Lula.
Que geração é essa? Essa é a geração da Internet. Quando Lula se elege Presidente muito desses
meninos e meninas, jovens, tinham 10 anos e, agora,
estão nas ruas. Passaram-se 10 anos. Essa é a geração do tempo real, e um dos meninos me dizia: “Se
pensam que nós não temos informação, se enganam
e não perceberam que apertamos um botão e sabemos o que está acontecendo em Caxias, no meu Rio
Grande; em Canoas; ou lá em Nova York”. É uma geração muito mais informada do que a nossa. É uma
geração que sabe, até pelo Portal da Transparência,
o que está acontecendo no Judiciário, no Legislativo
e ali do outro lado da rua, no Executivo.
Tudo é muito rápido, tudo é em tempo real, e nós
estamos ainda estamos devagar; perto dessa geração,
lento, quase parando. Essa geração quer pressa, essa
geração não quer mais esperar. Por isso, Sr. Presidente, como todos sabem que fui e sou muito vinculado
aos movimentos sociais, interagi, durante estes meus
anos no Congresso, com todas as centrais sindicais.
Agora mesmo, estava reunido com os trabalhadores do comércio, empregados e empregadores; na
semana passada, estava reunido com empresários dos
transportes e com os líderes do transporte e trabalhadores; dialoguei um pouco, nesta semana ainda, com
as centrais sindicais, e o que percebo, Sr. Presidente?
Ninguém aqui é dono da verdade, mas todo mundo
tem direito a dar a sua opinião, mas, sentindo na pele
o toque da moçada nas ruas, sentindo na pele essa
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rebeldia, essa indignação de alguém que não ficou
amordaçado – amordaçado, digamos, ficamos nós
no tempo da ditadura –, mas que ficou calado. Essa
geração estava calada, mas estava no computador,
estava na Internet. Eles estavam na rede social, eles
acompanhavam tudo, inclusive a Primavera Árabe.
Geração que só ouvia os pais falarem da rebeldia, da
contestação no combate à ditadura e quantos que foram para as ruas. Isso é fato, é real. E nós não podemos aqui fazer de conta que não estamos percebendo.
Claro que todos têm direito de dar a sua opinião. Mas
eu fico na linha daqueles de que nós, do Congresso
Nacional, temos que apresentar definitivamente uma
pauta propositiva, positiva. Essa pauta tem que ser
colocada, uma pauta um pouco arrojada, uma pauta
que não depende de consultar o Executivo e o Judiciário, até porque ambos haverão de apresentar a sua
pauta. A Presidenta, agora mesmo, está falando numa
Constituinte exclusiva, está falando em plebiscito, está
falando em mobilidade; está reunindo Governadores,
está reunindo Prefeitos, está reunindo os movimentos
sociais. E nós, do Congresso Nacional, também temos
que dialogar com a sociedade.
E não adianta alguém aqui dizer: “Não, porque
eu faço isso, eu faço aquilo”. Eu, coisa nenhuma. Aqui
não existe “eu”. Essa onda pega todos, pega todos os
partidos, todos, todos!
Se quisesse, eu poderia destacar que eu apresentei, no ano passado, até o Congresso unicameral,
proposta arrojada na época. Eu apresentei a candidatura avulsa, e sem nenhum demérito a partido, há
mais de 10 anos. No entanto, fui achincalhado quase.
Diziam que eu estava fazendo uma proposta contra
partido. Não. Apenas dizia eu que, na Itália, na Alemanha e em outros países, existe candidatura avulsa, e
isso não diminuiu a força dos partidos. Eu apresentei,
há muitos anos, o fim do voto secreto em todas as
instâncias do Parlamento, e não avançou. Mas outras
propostas surgiram de todas as áreas – de Parlamentares e da sociedade –, mas só que nós não votamos
nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de
Maria, nem de Roberto.
Por isso, Sr. Presidente, o Senado da República
tem por obrigação apresentar para a sociedade uma
proposta positiva. Por que não submeter à votação –
há na Câmara e há no Senado – o fim do voto secreto? Por que o Senado, Senador Pedro Taques – V. Exª,
para mim, é o maior defensor do fim da PEC nº 37 –,
e a Câmara não se reúnem e dizem: “As ruas estão
ali. Estão as fotos nos jornais. Está na TV. São milhões
de pessoas dizendo que não querem”. Por que não se
reúnem rapidamente e decidem: “Vamos votar o voto
secreto! Arquive-se a 37. Arquive-se a 33?” É apenas
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uma vontade política. E não há aqui, para mim, ninguém melhor do que ninguém e ninguém mais valente do que ninguém. É bom senso. Está claro o que as
ruas estão sinalizando e depende de nós.
Fala-se muito no transporte gratuito a custo zero.
Há proposta aqui no Senado e uma na Câmara já, que
dizem simplesmente custo zero para o trabalhador, e
sem nenhum problema. O empregador paga 6%... Até
6%, o empregador paga, do transporte gratuito, para
o assalariado. Muito bem, já que vamos subsidiar que
essa parte de até 6% o trabalhador não paga e fica
com o transporte gratuito, zero. A maioria das empresas já dão, muitas dão, são poucas que ainda cobram
aqueles 6%. Há projeto para ser votado, aqui e na Câmara dos Deputados.
Senador Waldemir Moka, faço questão do aparte
de V. Exª. V. Exª, que é Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, tem demonstrado, sou testemunha, no
dia a dia, sua preocupação também com essa situação.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Meu caro Senador Paulo Paim, quero concordar com
a pauta que V. Exª propõe. Aliás, na quinta-feira ou na
sexta-feira, conversei com vários Parlamentares, inclusive com V. Exª...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sou testemunha disso.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – ...
sobre a preocupação que tenho. O encaminhamento
que faço... Conversei, inclusive, com o Presidente da
sessão, o Senador Pedro Taques. Tenho comigo que
isso não será de um Senador, de dois, de três; isso terá
de vir de um entendimento, evidentemente, da Casa
como um todo. Daí por que acho que os Líderes, realmente, têm de... A reunião de Líderes é importante,
o comando da Casa, a Mesa Diretora, e a pauta, uma
pauta do Congresso, do Senado, independentemente
da posição de Governo. Na maioria das vezes, quando
se vai votar um projeto, sempre tem alguma questão
em relação ao Governo. Aí se deixa de votar em função
de um outro entendimento. Vou dar-lhe um exemplo
específico. Eu, por exemplo, sou inconformado com o
fato de que a Emenda nº 29, que regulamentou recursos para os Municípios, para o Estado...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para a
saúde.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Que
com ela a União não tenha nenhum compromisso. A
União tinha de ter um compromisso, no mínimo, de
10%. Fala-se em importar médicos. Tudo bem, é possível. Eu, por exemplo, defendo um concurso público
para 10 mil médicos, jovens médicos, com lugares
preestabelecidos. Se esses jovens não forem ocupar
essas vagas no concurso, aí nós teremos uma prova
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de que realmente há um déficit de médicos no País.
Mas não é o médico que vai resolver e sim a infraestrutura. Vários jovens médicos não vão para o interior
porque no interior não têm condição para que possam
exercer a Medicina conforme sua formação, residência, enfim. E esse assunto é mais complexo porque
não é um médico num hospital; o hospital precisa de
três, quatro, cinco médicos, uma equipe multidisciplinar. Então, é mais complexo. Agora, sem investimento
na saúde, e este investimento passa... Ou para que
a União coloque os 10% e destine, porque, hoje, a
saúde está por conta dos Municípios, que, dos entes
federativos, é o que menos recebe recurso. De cada
R$100,00 arrecadados do contribuinte, R$66,00 ficam
com o Governo, um pouco mais de R$20,00 para os
Estados e a menor parte fica com os Municípios, e
são os prefeitos, hoje, que mais gastam com a saúde. Estou dando apenas um exemplo do que seria, na
minha avaliação, uma pauta. A questão da educação,
essa questão da saúde, a Emenda nº 29, e, como diz
V. Exª, a PEC nº 37. Eu, por exemplo, acho que não
tem que retirá-la da pauta, tem que ser votada e, aí,
quem é a favor e que é contra que se coloque. O que
não se pode é ficar adiando isso, que não me parece
ser a melhor solução. Mas quero finalizar, dizendo a
V. Exª que tenho ficado aqui, tenho conversado, tenho
dito aos Senadores que é preciso uma agenda positiva do Senado da República, e uma agenda que diga
respeito ou sintonizada com o que estamos ouvindo
aqui, nas ruas, não só de Brasília, no meu Estado do
Mato Grosso do Sul, mas no País como um todo. Trazer essa agenda positiva para dentro do Congresso
Nacional. Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus
cumprimentos, Senador Waldemir Moka.
Com enorme satisfação, vou dar o aparte, agora, para o Senador Ferraço, mas, antes, quero dizer
ao Senador Waldemir Moka que a PEC nº 37, no meu
entendimento, pela pressão popular, como V. Exª tem
dito, virou unanimidade. Todo mundo é contra, V. Exª
tem destacado isso. Já que é unanimidade, que todo
mundo é contra, ou manda essa porcaria arquivar logo
ou vota, então, só para enterrar de vez, porque não tem
mais ninguém que a defenda, no meu entendimento,
não há um único Senador, um único Deputado. Acho
que até o autor da PEC nº 37 já é contra. Se o fato é
real, ou votamos, ou arquivamos.
Senador Ferraço, por favor.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Senador Paulo Paim, eu me considero uma espécie de
cristão novo aqui, no Senado Federal, e longe de mim
deixar de considerar a força das palavras. Julgo que,
neste momento, entretanto, não há nada mais impor-
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tante do que a força das nossas atitudes. As pessoas,
os trabalhadores que no dia a dia estão disputando
uma melhor condição de vida ficam a nos perguntar:
por que nós não conseguimos romper e superar essa
inércia e esse marasmo de coisas que são absolutamente óbvias? O Senado tem diante de si uma oportunidade, e, como bem disse o Senador Moka, esta
não é uma oportunidade individual, esta é a uma oportunidade coletiva para o Senado da República, que é
muito maior do que qualquer um de nós; nós estamos
aqui de passagem. A instituição tem uma importância
muito grande, uma importância constitucional por ser
a Casa da Federação brasileira, por ser a Casa que
organiza e harmoniza a solidariedade federativa, mas
nós precisamos entender de uma vez por todas o clamor das ruas e com atitudes, e V. Exª traz para a tribuna exemplos objetivos, efetivos que devem compor a
pauta desta Casa para que nós possamos virar essa
página e possamos enfrentar tantos e tantos outros
desafios. O que desejo é cumprimentá-lo e me congratular com a voz de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quero
cumprimentar V. Exª porque tudo o que eu falei aqui
V. Exª também já defendeu na tribuna – quero apenas
dar esse depoimento –, como o que eu falei também
do Senador Moka e do Senador Cyro Miranda, e não
tenho dúvida alguma, Senador Wellington Dias, de
que todos têm essa visão. O que neste momento as
ruas estão dizendo é: “Por favor, os senhores que são
médicos operem, façam, encaminhem!”.
Eu lhe confesso, Senador Wellington Dias, que
eu recebi agora informação de que poderíamos ter um
plebiscito sobre uma Constituinte exclusiva. Eu responderia, com o maior carinho do mundo, da seguinte
forma: claro, se botar um plebiscito ali, na rua, sobre
uma Constituinte exclusiva, a população vai querer
uma exclusiva porque vai dizer: “Eu não quero que este
Congresso aí faça a reforma partidária”, o resultado
para mim é quase que 10x1 ou 10x2 ou 10x0.
Então, muito mais do que pensamos, nós temos
que operar, o Executivo tem que operar; nós temos que
fazer. Se é o plebiscito, que seja o plebiscito, mas que
nós temos que operar. Eu não tenho nenhuma dúvida.
É como fazer um plebiscito hoje, depois de um crime
hediondo, a favor da pena de morte, vai dar pena de
morte. Plebiscito para ver quem vão ser os Constituintes, se vai ser este Congresso ou um novo Congresso
vindo das ruas: dez a zero, vai ser o Congresso vindo
das ruas. Então, se o Congresso não quiser ficar numa
situação delicada, tem que operar, tem que votar, e por
que não ir além um pouco do que as ruas falam? Eu
vou dar um exemplo: eu luto, e nós lutamos – porque
já votamos, não sou eu –, pela história do famigerado
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fator previdenciário. Vocês acham que os senhores
aposentados e pensionistas em casa não estão conversando com os filhos mais jovens e dizendo: “Vão
por mim para as ruas, porque eu não posso ir, com o
meu salário não dá mais para sobreviver”? Claro que
estão dizendo! Só que alguém não quer ver! E nós temos propostas alternativas – não sou eu: nós – como
a que já está na Câmara, porque lá construíram um
substitutivo que resolve essa questão. Se já tem isso,
não é nem acabar com o fator, é uma alternativa que
a sociedade assimila, de dar para os trabalhadores
assalariados o que já tem para os servidores. Ponto.
É a mesma. A mesma regra. É a mesma regra. Mas
não, “esse assunto eu não discuto”, “esse assunto é
tabu”, “não pode deliberar”.
São pequenos gestos, no meu entendimento,
que, se o Senado e a Câmara afirmassem perante a
sociedade, fortaleceriam a democracia, e, com isso,
como os senhores disseram, e eu concordo: não é uma
questão individual, é uma questão coletiva, como é o
movimento na rua. O movimento na rua é um movimento coletivo. E se alguém pensa que são só os jovens
se enganam. Porque eu vi ontem, aqui em frente ao
Congresso, crianças com dois anos, três anos, cinco
anos, oito anos, abraçadas aos pais, pintando uma
nova aquarela, com as cores do Brasil, apontando um
novo Brasil. Eu vi ontem homens e mulheres de cabelos brancos, abraçados aos filhos, dizendo: “Sou brasileiro, com muito orgulho, sim, senhor”. É o momento
de esta Casa ouvir, interpretar e encaminhar, de votar
aquilo que as ruas estão pedindo.
Sr. Presidente, me perguntaram como é que ia
ser, Senador Suplicy, o movimento lá na minha cidade,
em Canoas, hoje. Então, quero fazer um apelo à minha
cidade, Canoas, que dizem que poderá ter 50 mil, cem
mil, nas ruas, e todos sabem o carinho que eu tenho,
por exemplo, pelo Conjunto Guajuviras...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... que
ajudamos a ocupar, que está se deslocando para a
BR-116. O apelo que eu faço a cada um é que não
haja violência, que não haja quebra-quebra, que haja
um movimento pacífico, como nós sempre fizemos em
Canoas. Na ditadura, saímos de Canoas com cinco
mil pessoas, chegamos em 20 mil em Porto Alegre, e
não quebramos um vidro, não pisamos numa flor, não
amassamos a grama de cada jardim. Essa é a história de Canoas.
Por isso, eu peço a minha querida Canoas. É legítimo o movimento.
Vocês todos sabem que nós apoiamos o movimento desde que não haja quebra-quebra, não haja
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agressão ao patrimônio público, ao patrimônio particular ou às pessoas.
A informação que tenho, Senador Wellington, é
que, neste momento, na BR-116, Getúlio Vargas, pela
entrada principal para Porto Alegre, ninguém entra e
ninguém sai. A população tomou a BR-116, a principal
entrada da capital. Dizem que o congestionamento...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... já vai a
quilômetros e quilômetros. Até o momento, a manifestação está pacífica. Espero que continue assim, que
seja mais um gesto, um gesto que dê um sinal amarelo
para o Congresso, para o Executivo e para o Judiciário de que a população quer, de fato, respostas, e as
respostas são para ontem, não são nem para hoje.
Por isso que eu entendo na linha do que foi colocado para o Srs. Senadores. O Executivo está reunido,
está fazendo a sua parte. Podemos até não concordar
100%, mas ele está fazendo. Você mesmo me dizia,
Senador Wellington, que a Presidenta está tomando
uma série de medidas...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ..., e o
Legislativo também tem que tomar as suas.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo pelas recomendações que faz a todos os militantes que possivelmente
já estarão iniciando sua manifestação lá em Canoas...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Dizem que
em Caxias também. É a última notícia que chegou aqui.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... e em
Caxias para que ela seja realizada de forma pacífica,
mas dizendo da importância de estarmos todos muito
atentos às reivindicações. Quero também enaltecer a
maneira como a Presidenta Dilma resolveu receber hoje
os representantes do Movimento Passe Livre, assim
como todos os governadores e prefeitos das capitais.
Avalio que estamos avançando em direção de poder
atender aos anseios da população que protesta.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Wellington, se V. Exª me brindar... Digo que seu aparte é um brinde V. Exª é meu Líder e sabe do respeito
que tenho por V. Exª. Quero, mais uma vez, reafirmar
que V. Exª me informava, há pouco tempo, que a Presidenta, neste momento, está ouvindo os líderes dos
movimentos sociais, está ouvindo prefeitos, está ouvindo governadores, e vai dar encaminhamentos, com
certeza absoluta, que mostram que o Executivo está
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se movimentando, ouvindo, como eu digo, a batida dos
tambores nas ruas.
A minha fala, no dia de hoje, é para que o Congresso, para que o Senado e a Câmara também atendam, ouçam o tocar do pandeiro, eu diria, do tamborim,
o tocar de cada um dos nossos homens e mulheres que
estão a andar pelas ruas do Brasil pedindo soluções.
O Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu quero,
primeiro, parabenizar V. Exª pela forma como traz esse
tema apenas para prestar duas informações. A primeira
é de que a Presidenta já está fazendo, acaba de fazer
um pronunciamento. Ela recebeu prefeitos, está recebendo movimentos sociais e governadores e também
quer dialogar com o Congresso Nacional. Entre as
medidas há pouco reafirmadas por ela estão a austeridade fiscal, ponto importante do diálogo dela com os
prefeitos e com os governadores, com compromisso
da Presidenta, pela União, a proposta de um plebiscito
constituinte para a reforma política... O objetivo, para
que V. Exª compreenda, é que se tenha, de um lado...
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ... um
debate da população, que já tem, inclusive, a iniciativa
de um projeto...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E que
inicia com o respaldo das ruas.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Exatamente. E constituinte para ter um olhar específico para
isso. Na questão da saúde, ela reafirmou o compromisso de melhorar a saúde. Citou o exemplo de, primeiro,
verificar onde há necessidade de médicos. Aí se abriria
para médicos brasileiros. Onde nenhum médico brasileiro se apresentou? Aí mantém a posição corajosa
de trazer médicos de qualquer parte do mundo para
atender às necessidades do povo. Ela tratou de mais
dois pontos, nesse entendimento, nesse pacto com
os governadores, com os municípios, onde o Governo Federal se dispõe a disponibilizar 50 bilhões para a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, onde o grande
foco é a área de transporte, e reafirmou a sua posição
em relação ao compromisso dos recursos dos royalties
com a educação. Então, eu queria colocar isso e, da
minha parte, como líder...
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ..., informar a V. Exª que, já na semana passada, dialogamos, com as manifestações, sobre a importância de
o Colégio de Líderes tratar dessa pauta com a Mesa,
até o dia 15, até o período do recesso, com a pauta
prioritária. No segundo semestre, qual é a pauta prioritária? Ouviríamos esses anseios da população para
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determinar as nossas prioridades. Eu queria agradecer,
mas também apresentar isso a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senador Wellington Dias. Eu afirmava aqui que o
Executivo está se mobilizando, está se movendo. Acho
que o Congresso ainda está devagar, que ele tem de
se mover com mais agilidade, para que a gente possa
responder a essa expectativa tão grande que se criou
na sociedade em relação ao nosso trabalho aqui. Eu
acredito, sinceramente, que algumas medidas nós poderíamos tomar antes do recesso. Poderíamos tomar
algumas medidas básicas. Por exemplo: a própria PEC
de que V. Exª fala tanto, Senador Pedro Taques. Qual é
o problema de votá-la ou arquivá-la? V. Exª, inclusive,
reafirmou hoje: “Vamos votar! Pronto! Acabou!” São
medidas imediatas que poderiam ser tomadas.
Qual é o problema de apontarmos que vamos,
efetivamente, terminar com essa história de voto secreto no Congresso Nacional? Não vejo problema nenhum. Qual é o problema de, na mesma linha da PEC
nº 37, nós logo deliberarmos – todo mundo sabe que
eu votarei contra também – sobre a PEC nº 33? Qual
é o problema de nós dizermos que vamos, de uma vez
por todas, resolver essa questão do fator previdenciário, que toca na vida, no mínimo, de 20 milhões de
pessoas? Qual é o problema de dizermos que vamos
resolver essa questão?
Claro que a reforma política é importante, mas
eu entendo que nós não podemos ficar – quero deixar muito clara a minha posição – somente na reforma
política, como se a reforma política fosse a resposta
para todos os problemas que nós estamos enfrentando. É um dos problemas fundamentais que temos que
enfrentar, mas, vinculado a ele, nós temos de olhar,
sem sombra de dúvidas, para um problema de que as
ruas estão reclamando, que é o da mobilidade urbana,
do transporte. De que problema as ruas reclamando?
Da saúde. De que as Do que as ruas estão dizendo?
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Da educação. Do que as ruas estão dizendo? Da violência.
Então, (Fora do microfone.) é preciso que a gente saiba unir reforma política, educação, saúde e combate
à violência. No mínimo, esses quatro pontos, claro,
localizados com o eixo que fez com que o movimento
chegasse aonde chegou, que é a mobilidade urbana,
ou seja, o transporte coletivo, seja do trem, do metrô
ou do ônibus, como a gente viu em toda a imprensa
neste fim de semana.
Sr. Presidente, eu fiz um pronunciamento, que
acabei não lendo, mas a essência do que está no meu
pronunciamento eu coloquei aqui no meu discurso
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de improviso. Por isso, peço a V. Exª, agora que eu o
termino, que considere o meu pronunciamento como
lido na íntegra.
Obrigado, Presidente, Senador Pedro Taques.
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. as recentes manifestações ocorridas de
norte a sul do nosso país buscam colocar na pauta
nacional uma série de reivindicações: no campo político, de transporte coletivo, da saúde, da educação,
da segurança.
Desde o inicio dei o meu apoio ao movimento
e disse aqui mesmo desta Tribuna que a minoria de
vândalos não representa a maioria democrática que
está nas ruas exigindo seus direitos.
Muito dessas bandeiras e reivindicações do movimento já tramitam no Congresso Nacional. Eu entendo senhor Presidente, que nós podemos colocar
em votação esses projetos, demandas da sociedade.
A função do Legislativo é discutir os problemas do
país, os anseios da população. E, a partir dos cenários
que forem surgindo e seus devidos encaminhamentos,
sugestões, criar leis ou melhorar as já existentes para
que estas deem respaldo jurídico necessário. Esse é
papel do Legislativo! Não é, pelo contrário, ficar parado,
estático e omisso olhando a banda passar.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC
20/2003) acaba com as votações secretas no Congresso Nacional, em todas as situações. O texto tramita na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Acabar com as votações secretas em todas as situações é muito mais do que uma necessidade. É uma
exigência da nossa democracia que ainda precisa ser
aprimorada. O Senado pode dar essa resposta. Vamos
votar de imediato a PEC 20 de 2013, que acaba com
as votações secretas no Congresso Nacional. Vamos
ao caminho da transparência. Temos que oxigenar a
democracia.
Candidaturas avulsas. A Proposta de Emenda
à Constituição (PEC 21/2006) prevê candidaturas de
pessoas não filiadas a partidos políticos. O texto tramita
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
As candidaturas independentes não representam novidade, uma vez que são aceitas pela grande
maioria dos países democráticos. Nove, em cada dez,
utilizam esse sistema.
Cerca de 37% aceitam candidatos avulsos em
eleições legislativas e presidenciais; perto de 40% apenas para eleições legislativas; e outros 13% apenas
para eleição de presidente da República.
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Esse sistema não implicará no enfraquecimento
dos partidos. Estou apenas defendendo o princípio da
democracia plena e o alargamento da expressão das
lideranças populares.
Sr. Presidente. Transporte. O PL 6851/2010, já
aprovado pelo Senado e tramitando na Câmara dos
Deputados prevê que o empregador custeará integralmente o vale-transporte. O texto está na Comissão de
Trabalho.
Isso representa um grande avanço social e trabalhista, pois aqueles trabalhadores que dependem
do vale-transporte serão beneficiados. Eles não descontarão a alíquota de 6%, como é hoje.
Sobre essa questão de transporte coletivo e mobilidade urbana, eu gostaria de me estender um pouco mais.
Há um ano e meio eu fiz algumas reflexões em
artigo publicado na imprensa. E aqui eu passo a ler o
resumo desse artigo:
A questão da mobilidade urbana já se consolidou
como uma das principais preocupações de qualquer
sociedade moderna.
No Brasil há uma gama de problemas e questionamentos que devem ser enfrentados, de maneira
urgente e firme, por nossos gestores públicos.
O fato é que a qualidade de vida de todos nós está
ligada à facilidade e à agilidade com que nos locomovemos diariamente, seja por lazer, seja para o trabalho.
Além disso, a cada vez mais delicada questão ambiental aponta para soluções coletivas e sustentáveis
de transporte, buscando uma diminuição significativa
de seus impactos ambientais e do gasto de energia
fóssil ou não-renovável.
É verdade que o debate em nosso País sobre a
mobilidade − sobretudo devido à realização dos grandes eventos esportivos nos próximos anos − cresceu
e ganhou força.
Entretanto a despeito desse maior volume de
discussões, estamos ainda muito, mas muito distantes
de um quadro satisfatório em nossa mobilidade urbana, quer pelo aspecto prático, quer pelo coletivo, quer
ainda pelo ambiental.
Os congestionamentos, a cada dia que passa,
ficam maiores e piores. Enquanto isso, modalidades
como o metrô, os trens urbanos e os veículos leves
sobre trilhos ainda encontram dificuldades para ampliar
o seu espectro e incrementar as opções de transporte
nas grandes cidades.
Ao compararmos nossos números com o de
metrópoles mundo afora, vemos o quanto estamos
atrasados e aquém do necessário nesse campo. Enquanto São Paulo, com seus mais de 30 milhões de
habitantes na região metropolitana, dispõe de um sis-
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tema de metrô com apenas 74 quilômetros de extensão, Londres e Nova York possuem, cada uma, mais
de 400 quilômetros em linhas.
Em nossa vizinhança latino-americana, a capital
do México tem 202 quilômetros em linhas de metrô, enquanto Santiago, com uma população bastante menor
do que a metrópole paulista, ostenta 94 quilômetros
em sua malha urbana.
É fato que a tendência hoje, no mundo inteiro,
é a substituição dos veículos individuais automotores
por bicicletas, trens e metrôs, integrando os deslocamentos curtos aos de maior escala.
Nesse sentido, nas grandes cidades europeias,
vemos enormes bicletários em todas as estações de
trem e metrô, com inúmeras bicicletas particulares ou
de aluguel.
Nos centros dessas metrópoles, o acesso de carros particulares costuma ser bastante restrito, com a
cobrança de pedágios e multas.
Sr. Presidente, voltando às propostas que tramitam no Congresso Nacional que vão ao encontro
da pauta das manifestações, eu passo a falar sobre
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 23/2005)
que amplia o engajamento popular na elaboração das
peças do Orçamento Público, ajudando a definir as
prioridades para a aplicação dos recursos.
Ou seja, o projeto prevê a parceria entre governos estaduais, municipais e sociedade civil na escolha das suas prioridades a serem encaminhadas ao
Congresso Nacional.
O Orçamento Participativo, que é a síntese da
PEC 23/2005, é uma forma resgatar a democracia direta e a participação popular. O texto está tramitando
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Chamo a atenção para o Projeto de Lei nº 209
de 2005 que torna inafiançável de liberdade provisória
os crimes de corrupção ativa e passiva cometidos pelo
alto escalão da administração pública.
O chamado crime do colarinho branco vem retirando de milhões de brasileiros a oportunidade de ter
acesso a direitos básicos da cidadania, como seguridade social, educação, saúde, entre outros.
Esse projeto é destaque no livro “Quem mandamos para a prisão – Visões do parlamento brasileiro
sobre a criminalidade”, de autoria da socióloga Laura
Frade. O projeto tramita na Comissão Temporária de
Reforma do Código Penal.
O Congresso tem outro grande desafio: colocar
em discussão e votação a taxação das grandes fortunas. Creio que o debate pode ser feito da melhor maneira possível e de forma propositiva.
Apesar dos avanços na redução da desigualdade
social, a concentração de renda no Brasil ainda é mui-
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to alta. Figuramos na lista dos países que apresentam
os níveis mais altos de desigualdade.
Os mais pobres são os mais penalizados pela
carga tributária. Para os 10% mais pobres da população, a carga de impostos atinge cerca de 30% da
renda, e, para os 10% mais ricos, a carga tributária
representa 12%.
Considerando que os pobres sofrem com os chamados tributos indiretos, lembramos que a cada cem
reais em produtos alimentícios, 45 reais são impostos.
Nós não podemos mais fechar os olhos para o
que está evidente para toda a sociedade: a injustiça
do sistema tributário é uma das responsáveis pela desigualdade social.
E para encorpar ainda mais essa discussão é importante citar que vários países do mundo já adotam
a taxação das grandes fortunas; Alemanha, França,
Suíça, Áustria.
Em 1999, o bilionário norte-americano Donald
Trump propôs um imposto sobre grandes fortunas para
que o governo dos Estados Unidos pudesse ter recursos suficientes para saldar a dívida pública.
O próprio Presidente Barack Obama propôs ao
Congresso americano a criação de um novo imposto
para taxar os chamados ricos. Eu estou convicto de que
essa discussão está caindo de madura em nosso país.
Aliás, lembremos aqui que, a Constituição de 88,
cuja construção tive o privilégio de participar, garante
a possibilidade de taxação de grandes fortunas por
meio de lei complementar (artigo 153, VII).
Sr. Presidente, cabe aqui uma pergunta: Por que
o Congresso Nacional não vota os projetos aqui falados. Que interesses estão por trás. Qual é o medo?
Penso que já devíamos ter arquivado a PEC 37
e a PEC 33. Penso que já devíamos ter aprovado uma
alternativa ao fator previdenciário. Penso que estamos
em falta com os aposentados e pensionistas brasileiros.
Sr. Presidente, o Brasil e o mundo inteiro estão
de olhos focados nesse movimento, nessas manifestações, que nos últimos dez dias, praticamente, pararam
o país. A esses jovens que aí estão, juntam-se outros
brasileiros: agora os de meia-idade, os ‘cabeças brancas’, homens e mulheres, dispostos a irem às ruas,
bradar justiça, clamar direitos e melhores dias para o
nosso país e a nossa gente.
Senhores e Senhoras Congressistas, senadores
e senadoras, deputados e deputadas, ouçamos a voz
das ruas... Tenhamos humildade em compreender que
os tambores estão rufando.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – O Senador Paim será acatado, na forma regimental.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
Agradeço...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...se puder me inscrever para uma (Fora do microfone.)
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Sim. V. Exª será inscrito, nos termos do Regimento.
Falará, pela Liderança do PT, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Pedro Taques, meus colegas Senadores e Senadoras, os que
fazem esta Casa e os que nos acompanham pela TV
Senado, pela Rádio Senado e pelas retransmissoras
no Brasil, destacando aqui, é claro, o meu Nordeste,
o meu Piauí.
Sr. Presidente, primeiro, trago aqui uma posição
clara do nosso Governo e também, no mesmo caminho,
do Partido dos Trabalhadores. Estive com o Presidente
Rui Falcão, que, inclusive, encaminhou uma posição
a todos os filiados e ao País, primeiro, do nosso apoio
às mobilizações, manifestações, reivindicações, legítimas, da sociedade brasileira. Pela história do nosso
Partido, pode até parecer repetitivo, mas é exatamente
isso que queremos reafirmar.
Segundo, quero dizer que penso que as manifestações, embora tenham uma pauta muito grande, com
muitos pontos, são, ainda assim, muito importantes,
porque são muitos os problemas. Acho que há certo
desejo silencioso que agora explode, vem às ruas.
Confesso que esses dias, Senador Paulo Paim,
me lembrei muito da minha juventude. Naquele tempo,
o ambiente era muito diferente. O regime era militar e,
praticamente, ao sair de casa para ir a um movimento
como esse, havia um risco de ser sequestrado, de ser
assassinado, enfim. Mas quero dizer do orgulho que
tenho não apenas do que fiz sozinho, mas também no
nosso Partido – e tenho orgulho da história que vivi
nele –, por ter contribuído para chegarmos a essa situação que temos hoje, de um País com democracia,
com direito de manifestação, de liberdade de imprensa, de partidos organizados. E quero aqui ressaltar
que não há democracia sem organização partidária.
Podemos ter os defeitos, podemos ter práticas, inclusive, de corrupção, de crimes – e nós cobramos isso,
que tem que ser tratado, seja do meu Partido, seja de
qual partido for... Mas não há democracia, não há país
democrático, nem mesmo, em alguns casos, reinado
– a não ser que seja uma ditadura –, não há uma re-
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presentação democrática que não seja legitimada pelo
povo. No caso do nosso País, a legitimidade se dá pelo
voto livre de todos com mais de 16 anos e até daqueles com mais de 65 anos, incluindo dos analfabetos, o
que foi tema de debates. Segundo, também, sim, das
organizações sociais, que também defendemos e que
são uma pilastra da democracia.
E aqui eu quero me somar a tantas vozes que
ouvi aqui hoje e também na semana passada falando
da necessidade de este Congresso Nacional, mais especificamente este Senado, ter uma reunião da Mesa
com o Colégio de Líderes para tratar também daquilo
que é responsabilidade nossa.
Já na semana passada dialogávamos com o Senador Renan e ele manifestava que esta semana estaria tratando com os Líderes para que a gente possa
combinar a nossa pauta com as vozes, Senadora Ana
Amélia, Senador Randolfe, vindas das ruas.
Quero, enfim, dizer, aqui, antes de passar ao Senador Randolfe, da importância de termos, neste instante, o Poder Executivo também fazendo a sua parte.
A Presidenta não só se colocou para a Nação, colocando as suas prioridades, esclarecendo, por exemplo,
sobre temas como esse relacionado à Copa, dizendo
que, na verdade, os estádios são investimentos privados, colocando o seu compromisso com a educação...
Senador Paim, há pouco, a Presidenta fez um
pronunciamento, também recebendo prefeitos, recebendo líderes dos movimentos sociais, recebendo governadores, falando do compromisso com a austeridade fiscal. O que isso tem a ver? Tem a ver exatamente
com o momento do Brasil mundial, com o desejo de
crescimento. A classe média alta, especialmente, cobra, nas manifestações, a necessidade de crescimento
da renda, a necessidade de atendimento de políticas
nas áreas da saúde e da educação. Aqui, a Presidenta também se apresenta inclusive sobre esses dois
temas: o compromisso, sim, de mais recursos para a
educação... Inclusive, temos, aqui, de votar o Plano
Nacional de Educação. Temos que dar conta de uma
pauta que o Brasil quer e de que acho que o PNE seja
o principal instrumento neste instante.
Na saúde, ela esclarece – é importante reafirmar aqui – que, na área da saúde, ela tem, de um
lado, o compromisso com a melhoria da qualidade e
trata de um tema específico... Para não ter dúvida, o
compromisso dela é garantir, com os estudos que já
existem, atendimento. Onde faltam médicos no Brasil
neste instante? A partir daí, abre-se para contratação,
inclusive direta, pelo Governo Federal, garantindo não
só remuneração adequada, condições de trabalho, etc.
Mas isto apenas após se dar oportunidade a todos os
profissionais de saúde, a todos os médicos do Brasil.
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Onde nenhum houver se apresentado, aí ela mantém,
sim, o compromisso de buscar médico em qualquer
lugar do mundo para suprir as necessidades vitais do
nosso povo. Ou seja, não se quer tomar o espaço dos
nossos médicos.
Ao mesmo tempo, ampliando residência, ampliando formação, dando oportunidades com bolsas, enfim,
para que possam ter as qualificações necessárias.
Os outros, que não são menos importantes, deixei por último: cuidar da área da mobilidade urbana,
que foi o tema tratado especialmente com prefeitos e
governadores, na organização de um pacto pela mobilidade urbana, no qual o Governo Federal se dispôs
a colocar nessa parceria R$50 bilhões. O transporte,
tratado com as entidades sociais também, é o tema
central. Ele é visto, hoje, tanto no Distrito Federal como
em São Paulo, na minha Teresina, nas médias e grandes cidades, especialmente, no sentimento do cidadão
ao sair de casa de ônibus, ou de metrô, ou de carro
ou fazendo integração: as dificuldades para chegar ao
trabalho, o custo, muitas vezes, a qualidade. Isso foi
tratado hoje com a Presidenta.
Por último, como eu disse, ela apresenta ao País a
proposta de um plebiscito constituinte, ou seja, garantir
um debate com a sociedade, até porque, normalmente,
de um lado, há o tema da corrupção e há a compreensão de que temos, sim, uma crise da política neste
País, que precisa encontrar um caminho.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
que ela propõe, para não ter uma fórmula pronta – e
há divergência, sim, neste País –, é a necessidade de
um debate na sociedade. Por isso o plebiscito, onde
se vai compreender qual o sistema político que temos,
qual é o que a sociedade deseja. A sociedade não só
debatendo, mas decidindo sobre a prioridade desse
tema. E um Congresso constituinte para tratar, exclusivamente, sobre esse tema, para tratar em profundidade e à altura dele.
Dentro disso, apresentei, ainda em 2011, do tema
da corrupção, o Projeto de Lei do Senado nº 666, resgatando um projeto que o Presidente Lula havia apresentado ainda no seu primeiro mandato. E isso vem
dormindo na Câmara há algum tempo. Trouxe para o
Senado esse projeto, que altera o Decreto-Lei nº 2.848,
de 1940, para inserir a forma qualificada dos crimes
de peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa, o que se caracterizará quando a conduta
desses crimes for cometida por membros do Poderes
– Judiciário, Legislativo –, em todos os níveis e faixas:
do Presidente da República ao zelador do prédio, do
Presidente do Congresso Nacional aos administrativos
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e todas as áreas e, assim, nos outros poderes, nos
Municípios, no Estado e na União.
Esse mesmo projeto altera a Lei nº 8.072, de 1990
para inserir entre os crimes considerados hediondos
o peculato, a concussão, a corrupção passiva e a corrupção ativa de todos na forma qualificada, ou seja,
o corrupto e o corruptor. Não tem um corrupto se não
tem um corruptor. E a nossa legislação precisa tratar
de forma muito especial sobre isso. E altera a Lei nº
7.960, de 89, aliás a 8.072, de 1990, para incluir entre os
crimes em que é cabível prisão temporária o peculato,
a concussão, a corrupção passiva e a corrupção ativa.
Eu cito esse projeto para dizer que, como o Senador Paim acaba de citar aqui, outros Senadores, o
Pedro Taques, enfim... É por isso que acho que é importante termos, sim, a pauta do Congresso. Qual é
a pauta que temos para resposta nessa área da corrupção? Tratarmos na área da educação, na área da
saúde, na área da mobilidade urbana e do transporte,
na área relacionada à segurança. Enfim, aos temas a
que a voz do povo está a nos chamar a atenção.
Ouço, com o maior prazer, o Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Um minutinho, Senador Randolfe.
Regimentalmente, não cabe aparte, uma vez
que S. Exª está falando como Líder, mas como a situação é excepcional, o direito a ser aplicado deve ser
o excepcional.
Consulto o Plenário da possibilidade do aparte.
Se todos concordam, o.k.
Dessa sorte, concedo o aparte a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Agradeço a V. Exª e ao Plenário também pela oportunidade do debate.
Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
Essa postura e essa cadeira lhe caem bem, Presidente,
e essa democrática postura. Senador Wellington Dias,
ouvi ainda há pouco pronunciamento da Presidente da
República e, antes do pronunciamento, tinha feito à
Imprensa uma declaração baseado no pronunciamento dela de sexta-feira, em cadeia de rádio e televisão.
Confesso que o pronunciamento de sexta-feira era, no
meu entender, a tônica de Maria Antonieta. Era brioche
quando o povo pedia pão. Não é a realidade do que
ouvi ainda há pouco na televisão. O pronunciamento
de ainda há pouco é mais contundente e, no meu entender, mais à altura da gravíssima crise que o Brasil
vive. V. Exª repercute nesse momento, na tribuna do
Senado, cinco temas gravíssimos que ainda não correspondem à totalidade dos temas que vêm das ruas:
responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, edu-

JUNHO DE39345
2013

Terça-feira 25

cação e transporte público. Não foi abordada a educação, mas é importante aqui dialogarmos sobre esses
cinco temas propostos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A
educação foi tratada.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
Não, perfeito, mas esses cinco repercutiram especialmente na imprensa. Sobre a responsabilidade fiscal,
temos as nossas controvérsias. Por exemplo, acho que
o tema da taxa de juros não pode ser tratado a partir
do viés da ditadura do mercado. Vamos então tratar
do que pode nos unir e não dos dissensos. Simpatizo
com o tema da reforma política, Sr. Presidente e Senador Wellington, Líder do Partido dos Trabalhadores,
Líder do Bloco de Apoio ao Governo, e eu gostaria que,
concretamente, esse tema passasse da intenção para
o gesto. Aliás, gostaria de ter ouvido na mensagem da
Presidente da República de ainda há pouco o seguinte:
“Estou encaminhando mensagem ao Congresso Nacional, solicitando a realização de um plebiscito para
que se delibere sobre a convocação de uma assembleia nacional constituinte exclusivamente para realizar
uma reforma política”. Vou além, Senador Wellington,
uma assembleia nacional constituinte exclusiva, sem
o direito de candidatura dos atuais congressistas. Ou
melhor, se algum dos atuais congressistas quiser se
candidatar, que renuncie ao posto que hoje exerce e
se candidate para essa assembleia nacional constituinte exclusiva, para mudar as instituições políticas hoje
vigentes. Parece-me que essa atitude estaria à altura
do momento grave pelo qual passam as instituições
políticas do Brasil. Senador Wellington, eu quero me
colocar nesse sentido. Não consultei o meu partido,
mas creio que o meu partido concordará que uma
atitude dessa natureza contará com o nosso apoio. A
Presidente da República, liderando um processo como
este, de convocação de uma assembleia nacional constituinte exclusiva, com constituintes que não se confundam com as instituições políticas hoje existentes e
com os políticos hoje existentes, terá, com certeza, o
apoio não somente nosso, mas de toda a sociedade
brasileira. Vejo também com simpatia, Sr. Presidente e
Senador Wellington, a proposta de declarar a corrupção crime hediondo. Há várias propostas tramitando
no Congresso nesse sentido e eu cito somente uma,
do Senador Pedro Taques, que tem defendido efusivamente essa proposta. Essa tem que ser, de preferência, como diz a ansiedade dos jovens... Na minha
geração, nós dizíamos: esse é o tipo de proposta para
ontem, de preferência antes do meio-dia. E sobre essas duas propostas, que nós possamos dar exemplo
de imediato. A Presidente da República acabou de
anunciar essas duas propostas em cadeia de rádio e
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televisão. E, permita-me dizer, o Líder do maior partido
do Brasil neste momento está falando dessas propostas
da tribuna do Senado. Passemos disto para o gesto e
que amanhã, de imediato, encaminhemos essas duas
propostas, que são consenso. E façamos a resposta às
ruas, convocando de imediato a Assembleia Nacional
Constituinte para a mudança das instituições políticas
e coloquemos na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania do Senado a proposta que existe do Senador Pedro Taques...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Já está na CCJ, apresentado o relatório pelo
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Então, que votemos esta semana e que votemos em
plenário, declarando corrupção crime hediondo. Que
possamos responder com urgência o que vem das
ruas, sem pormenores. É chegado o momento para
isso a partir da disposição da Presidente da República. Por fim, Senador Wellington Dias e Sr. Presidente,
duas questões que considero fundamentais: votarmos
os 10% da Receita Bruta da União para a saúde pública e a Proposta de Emenda Constitucional nº 90, da
Deputada Luiza Erundina, ou reapresentarmos aqui
no Senado, proposta esta que é reivindicada pelo
Movimento Passe Livre, que considera o transporte
direito social fundamental básico. Essas respostas me
parecem fundamentais e dialogam com o que foi dito
pela Presidente da República, mas, mais importante,
dialogam com o que vem das ruas.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Agradeço o aparte de V. Exª. Devo apenas dizer que
é concreto. A Presidenta preferiu, como anunciou na
sexta-feira, ouvir os prefeitos, os movimentos sociais, os
governadores e dialogar com o Congresso. E hoje abriu
a agenda dentro do que tinha anunciado na sexta-feira.
E a resposta concreta do Congresso é a de encaminhar uma proposta. É claro que vamos dar a palavra
final. É o Congresso Nacional que dá a palavra final
numa iniciativa como essa do Executivo.
E sobre a reivindicação do Movimento Passe
Livre, hoje saiu uma nota sinalizando a respeito da
audiência.
Ouço com o maior prazer o Senador Cristovam
Buarque e, em seguida, o Senador Paulo Paim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Wellington, eu não vou discutir o pronunciamento. Eu vou discutir os pontos. E claro que eu fico
satisfeito de ver uma proposta aqui apresentada pelo
Senador Randolfe, pelo Senador Taques, por mim, pelo
Senador Simon e mais dois Senadores, pelo Rodrigo
Rollemberg, de criar uma Constituinte exclusiva, ter
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sido aceita. Pena que o artigo que nós mandamos para
o jornal não foi publicado. Aliás, Senador Taques…
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Mas eu citei aqui, Senador Cristovam, inclusive, que
há, sim, esse anseio de Parlamentares no Senado e
também na Câmara.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Aliás, os jornais ficaram superados. Agora você põe na
Internet ou não vale a pena esperar. Pois bem. Claro
que eu acho positivo. Mas ela já podia estar mandando.
O povo está querendo coisa urgente. Devagar.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Segundo, o pacto. Senador Wellington, pacto é uma
coisa muito antiga. Parece mais um PAC. É como se o
Governo quisesse se apropriar dos movimentos para
dizer que vai haver mais um PAC: o PAC da revolução
de junho de 2013. E pacto… Hoje, essa meninada não
acredita em pacto seu, meu, do Randolfe, do Taques,
dos governadores. Quem está na rua não acredita em
pacto entre governadores, entre Senadores. Não acredita. Não é hora de pacto. É hora de uma ação concreta. E, aí, a gente não vê ação, porque as propostas, se
V. Exª olhar, são antigas, tirando essa da Constituinte,
que, mesmo assim, é antiga, porque já há uma do Senador Miro Teixeira que fala disso, de anos já. Agora,
veja bem, 100% dos royalties do petróleo, Senador?
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Uma revolução na rua para colocar isso? (Fora do microfone.) Precisou uma revolução na rua para colocar
o pedido ao Congresso de 100% dos royalties para a
educação? Senador Wellington, esse projeto foi apresentado aqui em 2008, arquivado pelo Partido dos Trabalhadores e pela Base Aliada, reapresentado em 2009
e reapresentado em 2011. E está aí, correndo. Não há
nada de novo. Está pronto. Então não é isso que vai
fazer a diferença. Mobilidade urbana. Ótimo, a gente
quer. Mas é um projeto antigo do Governo. Não é um
projeto novo. Médicos estrangeiros, que eu apoio. Eu
apoio. Muita gente é contra trazer médicos estrangeiros, eu sou favorável. Mas isso é uma proposta antiga.
Não é uma proposta que está nas ruas. Na cabeça…
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – …
desses meninos que estão nas ruas. (Fora do microfone.) Essa não é uma proposta que está na cabeça
dos meninos que estão por aí, caminhando. O plebiscito... Claro que a nossa proposta é de que haveria um
plebiscito depois de ela elaborada. Mas o plebiscito só
vem depois da elaboração da proposta! Ficou inclusi-
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ve confuso: vai se fazer um plebiscito para se fazer a
reforma política. Não existe isso. Plebiscito você vota
“sim” ou “não” depois de elaborada uma proposta que
chegue. E, finalmente, eu quero dizer que, se se quisesse fazer um pacto hoje, que a meninada gostaria,
seria dizendo que vai fazer uma CPI para saber onde
está sendo gasto o dinheiro da Copa. Esses governadores deveriam se submeter a uma avaliação sobre
como foi gasto o dinheiro da Copa, porque a Copa
tem sido um tema central nas mobilizações. Por que
não se faz isso? Basta apoiar a proposta do Deputado
de Brasília Izalci, que está catando assinaturas para
fazer uma CPI.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
A Presidenta poderia tomar a iniciativa. E, finalmente,
estavam lá os governadores, Senador Taques – e eu
peço 30 segundos mesmo a mais; por que não pedir
a esses governadores que paguem o piso dos professores, até como uma resposta, Senador Diniz, para a
meninada que está na rua? Não pagam alguns deles.
Outros dizem que pagam, tirando direitos, para poder
dizer que o salário subiu. Era uma ótima ocasião de
a Presidenta dizer: “Vamos aqui fazer um acordo, um
consenso”. Melhor ainda: “Vamos tomar uma decisão:
a partir do final deste mês, os contracheques dos professores sairão com esse ridículo...” Mas, mesmo assim, não pagam piso salarial. Por tudo isso, eu acho,
Senador Taques, que nem os governadores, nem a
Presidenta, nem nós aqui – senão isso aqui estaria
cheio hoje –, nós ainda não entendemos o que está
acontecendo nas ruas do Brasil; nós ainda não entendemos a dimensão de dois milhões de pessoas em
um só dia nas ruas do Brasil. Isto, sim, é que é preocupante, Senador Ricardo Ferraço: a incompreensão
do fenômeno que está aí. Eu não digo as causas; as
causas a gente sabe.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES. Fora
do microfone) – A ficha ainda não caiu.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
É; é como eu falei hoje no meu discurso: a ficha caiu
para o povo, mas a ficha ainda não caiu para a gente.
E hoje, nessa reunião dos governadores com a Presidenta, eu acho que a sensação, de fato, Senador Ricardo, é de que a ficha não caiu para eles não; ainda
não caiu a ficha. É algo muito mais grave, muito mais
dramático, muito mais exigente e muito mais urgente do
que essas palavras que a Presidenta apresentou hoje.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Wellington...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com o maior prazer, mas, Senador Cristovam, eu quero
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aqui primeiro agradecer a oportunidade de ouvir esse
aparte – como sempre…
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – …
aprendemos muito e refletimos mais ainda – e dizer
que vivemos uma democracia. Eu acho que a história
da Presidenta Dilma, a história pessoal dela, a história
política dela, por si só, demonstra a credibilidade por
tudo o que ela representou.
Segundo, muitos coisas já foram feitas. Nós não
podemos achar que o Brasil começou a partir de hoje,
não. Eu nasci nos anos 60, olho para trás e não quero
voltar para aquele País lá dos anos 60, dos anos 70, dos
anos 80, porque a gente teve mudanças, e foram movimentos como esses, inclusive, que fazem... E é por isso
que eu comemoro essa ida. Os meus filhos foram lá, e
eu vi o sentimento deles e o aprendizado. Vi o quanto
aprendem, participando de um evento como esse.
Quero dizer da importância, sim, de ouvir prefeitos e de ouvir governadores. É uma democracia.
Nós somos...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT –
MT) – Senador Wellington, a Mesa já teve parcimônia
e tolerância com V. Exª. Não cabe aparte quando um
Líder fala regimentalmente, mas a Mesa colocou sob
consulta do Plenário, e o Plenário, como é soberano,
concordou com o aparte.
Eu vou conceder mais dois minutos para que V.
Exª possa encerrar com o aparte de S. Exª o Senador
Paulo Paim.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Apenas para dizer que, sim, eu acho que há medidas
concretas sendo tomadas, e avalio que nós também
precisamos fazer a nossa parte.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Wellington, para mim, esse debate é didático. A população lá fora quer respostas. Que bom – e V. Exª já
me comunicou, antes comentava comigo – que a Presidenta tomou uma série de medidas. Mas, para mim,
Senador Cristovam, existe algo que não está casando. A população está nas ruas aos milhões. Falaram
agora de Canoas, falaram lá de Caxias, disseram-me
que aqui a rodoviária está toda congestionada e que as
cidades satélites estão avançando – vieram me dizer
isso aqui agora. É para ontem! E para mim me preocupa. A reforma política, pelo que eu percebo, é uma
unanimidade, junto com outras medidas, naturalmente.
Aí me preocupa: nós vamos fazer primeiro um plebiscito, junto à população, para ver se devemos ou não
fazer a reforma política, quando nós todos sabemos...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O que a população vai dizer? Claro que a população vai querer
uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. De
dez votos, nove vão dizer isso. A população vai dizer:
“Eu não quero que esse Congresso que está ai faça a
reforma política”. Vai querer a exclusiva. Por isso que
eu fico na linha do Senador Cristovam: a Presidenta
está certa – não é crítica aqui – no ajuste para que o
plebiscito seja depois, e não antes. Nós temos que encaminhar de imediato a proposta da reforma política;
feita a proposta da reforma política exclusiva, consulta-se a população se concordou ou não. É só a questão
de como encaminhar, de time, não é? A Senadora Ana
Amélia me ajudou aqui: é questão de time, de tempo.
Era só isso que eu queria, e cumprimento V. Exª. Não
dá para nós pensarmos e fazer o plebiscito sobre aquilo que nós sabemos. Olha, é que nem eu disse antes,
exagerando: é que nem você ter um crime hediondo
e fazer um plebiscito sobre a pena de morte. Vai dar
dez a zero. Nesse caso do plebiscito, nós já sabemos
o resultado. Se sabemos o resultado, vamos fazer a
Constituinte exclusiva...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... e submetemos isso, aí, sim, ao plebiscito. Mas parabéns a V.
Exª. Parabéns à Presidenta, que está em campo! Está
em campo, suscitando o debate. E isso é muito bom
para atender as demandas da população.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Permita-me brincar aqui com a frase do Senador Ferraço: a gente precisa deixar cair a ficha. Se houvesse
consenso neste Parlamento sobre a reforma política,
não precisava estar na pauta. Nunca houve. Há quantos anos aqui ninguém faz?
Eu acho que são dois os caminhos: primeiro, o
povo quer participação. Quer participação! Não quer
mais nada feito sem a sua participação. Por isso a ideia
da discussão em plebiscito, e por isso o Congresso
Constituinte.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Desculpe-me Senador...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Então, eu queria aqui, com estas palavras...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
só um detalhe, é só para...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E
já obediente ao meu Presidente – perdoe-me, Senador
Cristovam –, obediente ao meu Presidente ...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
só um segundo, Senador.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
eu acho que a Presidenta está ouvindo o que quer o
povo, e eu a apoio.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Não há consenso.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senadores...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – Distrito Federal. Fora do microfone.) – Não há consenso...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Permita-me, Senador Cristovam, dizer que a
ele já foram ofertado dez minutos acima dos cinco. Eu
sei que o tema é excepcional, o direito a ser aplicado
deve ser o excepcional, mas a tolerância já foi...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Fora do microfone.) – Mas minha frase ficou...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Sim, em respeito a V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Ferraço, pelo tempo regimental.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu caro Senador Pedro Taques, Presidente
desta sessão; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu não
tenho ideia da intenção, da dimensão, da intensidade
dos movimentos que continuarão ocupando as ruas
do nosso País. Excetuando uma minoria que se move
na direção de atos absolutamente desnecessários, eu
estou vendo esse movimento com enorme entusiasmo.
Ver o povo nas ruas se manifestando, lutando, brigando, indo à luta pelos seus direitos, por tudo aquilo que
quer manter como conquista...
As consequências ainda não estão muito claras,
mas o diagnóstico está absolutamente claro. O diagnóstico de que a paciência, o tempo do povo não é
o tempo da política, não é o tempo das decisões do
Congresso Nacional.
E quero crer que também não faz sentido ficarmos
aqui transferindo responsabilidade para a Presidente
Dilma ou para quem quer que seja. Esta Casa tem soberania, esta Casa tem autonomia, e nós temos, sim,
uma pauta que pode e deve ser desenvolvida de modo
a oferecer respostas para inúmeras questões que estão colocadas nesse ambiente, nessa conjuntura que
estamos vivendo.
O povo quer ter voz ativa nas decisões políticas;
exige transparência, exige respeito na gestão e nos
gastos públicos; exige o fim da corrupção e o fim da
impunidade.
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Podemos até ter nos surpreendido com a dimensão das manifestações, com a velocidade, talvez, com
a natureza, enfim, desse movimento, avesso às lideranças formais e organizadas, moldado e multiplicado
pela força e pela energia das redes sociais.
Se é verdade que nos surpreendemos, que ficamos surpreendidos, também é verdade perguntar se
tínhamos o direito de estarmos surpreendidos. Surpreendidos por que, afinal? Esse tipo de mobilização
vem ganhando espaço no mundo afora. Foi assim nos
Estados Unidos, foi assim na Espanha, está sendo
assim na Turquia, em tantos países! Por que o Brasil
seria uma ilha diferente dessa conjuntura e dessa circunstância, que revela a força das redes sociais, por
sua capacidade de mobilização?
Faltou, de nossa parte, uma visão crítica. Faltou,
de nossa parte, uma autocrítica sobre o alcance da
crise da democracia representativa em nosso País.
Faltou uma avaliação crítica sobre a capacidade de
mobilização das redes sociais e sobre o grau de insatisfação e indignação por parte da sociedade brasileira.
O que estamos assistindo agora é decorrente
da distância, da distância alarmante entre representantes e representados, agravada por desvios éticos
e pela ausência de resultados efetivos no sentido de
varrer da cultura brasileira o sentimento dominante do
patrimonialismo.
É decorrente do conjunto de distorções da nossa
democracia representativa, da insistência em velhas
práticas políticas e da indignação com a impunidade.
A onda de protestos populares se levanta, por outro lado, contra a ineficiência do Estado brasileiro, que
tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo, mas é incapaz, tem sido incapaz de oferecer serviços públicos minimamente satisfatórios à população.
Nos últimos anos, assistimos, por certo, a avanços significativos, com a ascensão social de milhões
de brasileiros. Esses brasileiros agora querem mais.
E não aceitam, de forma alguma, perder conquistas já
alcançadas, por conta da gestão inadequada da máquina pública. E, nessa gestão inadequada, é preciso
que nós, parlamentares, sejamos muito humildes, que
tenhamos a capacidade de colocar as nossas barbas
de molho, porque temos responsabilidade por aquilo
que não estamos fazendo, pelas respostas que não
estamos oferecendo, pela leniência do processo burocrático legislativo.
Diante disso, o que fazer? Essa é a pergunta.
Que medidas, afinal, o Congresso Nacional, e nós,
no Senado Federal, podemos adotar no sentido de
resgatar nossa relação, nossa sintonia com a sociedade brasileira?
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Precisamos, antes de tudo, ter a humildade de
ouvir e de acolher as críticas da população, ter a humildade de fazer uma autocrítica sobre nossa atuação
política e legislativa.
Crise, senhoras e senhores, é sinal de oportunidade. Oportunidade para afirmar nossa legitimidade e
nossa representatividade política, para trabalhar uma
agenda sintonizada com a população brasileira.
E um dos pontos mais importantes dessa agenda
– outros oradores já se manifestaram e já o fiz anteriormente, mas o faço porque esta é uma pauta, esta
é uma iniciativa que está diante de nós – é a necessidade de nós colocarmos em pauta, de nós votarmos
a chamada PEC 37, que pretende subtrair a autonomia, a legitimidade do Ministério Público Estadual ou
do Ministério Público Federal.
Não é a primeira vez, Sr. Presidente, que me manifesto a respeito dessa matéria. Mas, diante da força
das recentes manifestações, chamo a atenção para a
urgência de uma decisão sobre o assunto. Não adianta
retirar a PEC nº 37 de pauta. O que nós temos que fazer
é votá-la. O que nós temos que fazer é derrubá-la. O
que precisamos fazer é dar uma resposta à sociedade brasileira, que não aceita qualquer recuo, qualquer
retrocesso, qualquer cerco à necessária manutenção
da autonomia do processo investigatório por parte do
Ministério Público.
E quero aqui tomar emprestado; tomar emprestado do sempre Ministro Carlos Ayres Britto, ex-Presidente
do Supremo Tribunal Federal, que, no fim de semana,
deu uma belíssima entrevista enfrentando a questão
relacionada à PEC nº 37. Disse o sempre Ministro,
em tom muito claro: “A PEC nº 37 quer enforcar quem
nunca roeu a corda: o Ministério Público.”
Retirar o poder de investigação criminal do Ministério Público é seguir na contramão da democracia
brasileira, conquistada com tanto esforço. Afinal, a
realidade vem mostrando, há tempos, os resultados
positivos do trabalho da instituição na apuração de
desvios de recursos públicos, de violações de direitos
humanos, de crimes ambientais, entre outros.
Que motivo podemos ter para restringir apenas
às Polícias Federal e Civil a condução das investigações criminais? Quem, na verdade, vai sair ganhando,
se a PEC nº 37 for aprovada? Não é óbvio que, diante
da escalada de irregularidades, da escalada de malfeitos que vêm indignando o País, a intenção deveria
ser somar, e não diminuir os esforços de investigação?
Ora, o cidadão brasileiro só tem a aplaudir, só
tem a ganhar com o trabalho integrado da Polícia, do
Ministério Público, da Receita Federal, do Banco do
Brasil e de tantas outras instituições democráticas
que, trabalhando de maneira integrada, fortalecem a

JUNHO DE 2013

39350 Terça-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

democracia brasileira, que hoje se faz patinando em
razão da falta de sintonia entre aqueles que deveriam
representar a população brasileira, mas se acomodam
diante dos interesses corporativistas de uma minoria.
Sabemos todos que o Ministério Público é uma
instituição historicamente pautada pela transparência e
pela ética, pela defesa de uma sociedade livre e justa.
Não há justificativa razoável para que ele se abstenha
de contribuir na apuração das infrações penais.
Aliás, vale lembrar que o Ministério Público tem
como papel constitucional a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Entre suas funções institucionais
estão o zelo pelo respeito dos Poderes Públicos aos
direitos assegurados pela Constituição e o exercício
do controle externo da atividade policial. Isso não quer
dizer que não haja excessos por parte de alguns promotores e procuradores e que esses excessos não
devam ser identificados, coibidos e punidos. Mas coibir
esses excessos, por meio de mecanismos internos de
controle, é muito diferente de vetar o poder de investigação da instituição. A maturidade democrática que o
Brasil alcançou a duras penas, insisto, não admite mais
retrocessos, muito menos desculpas malcosturadas.
Em vez de abrir mão da colaboração do Ministério
Público e de instrumentos preciosos de investigação
de lavagem de dinheiro, como a Comissão de Valores
Mobiliários e o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras do Banco Central, temos é que aperfeiçoar os filtros já existentes contra a corrupção e o crime
organizado. Os excessos eventualmente existentes
na condução de investigações criminais pelo Ministério Público são cometidos por pessoas, volto a frisar.
Não são próprias da natureza da instituição, cujo papel
precisa ser preservado e fortalecido.
Aprovada, a PEC nº 37 também restringiria a
atuação da Controladoria da União, que tem papel
fundamental no combate ao desvio de verbas públicas,
assim como o trabalho dos Tribunais de Contas, dos
Auditores Fiscais, da Receita Federal, das Comissões
Parlamentares de Inquérito.
Ouço, com prazer, o eminente Senador Pedro
Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Serei
muito rápido, Senador Ferraço. Quero apenas cumprimentá-lo e associar-me à sua fala. Quero dizer que
essa PEC tem que ser votada, e votada já. Que cada
um mostre a sua cara. Quem não aguenta pressão fica
em casa tomando leite! Deputado Federal, Senador
que não aguenta pressão não pode ser Parlamentar.
A PEC tem que ser votada. O Parlamentar que defende a PEC vai colocar o nome, e vai aparecer no painel
o nome, porque a votação é aberta, ao menos a da
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PEC. Parabéns por sua fala! Deve ser votada. Não se
pode jogar para frente, não; jogar o lixo para debaixo
do tapete.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Diante de nós, Congresso Nacional, há liberdade para que possamos construir essa pauta. O nosso
desejo é que o Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Câmara dos Deputados, possa pautar
essa proposta; que a Câmara dos Deputados possa
votar, e que a maioria dos Srs. Deputados possa expressar aquilo que, a meu juízo, poderá acontecer e
que deverá acontecer, porque, aí, o Congresso Nacional, efetivamente, começa a oferecer respostas para
muito além das palavras, para muito além dos discursos. Respostas em torno de atitudes, e me parece que
atitude é aquilo que a Nação brasileira está a cobrar
do Congresso Nacional.
Srªs e Srs. Senadores, não nos podemos esquecer também de que a PEC nº 37 contraria inclusive
tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário,
entre os quais as Convenções de Palermo e de Mérida, que determinam a ampla participação do Ministério
Público nas investigações criminais.
Somente, Senador Pedro Taques, somente em
três países, há exclusividade por parte da investigação criminal, excetuando a participação do Ministério
Público: no Quênia, na Uganda e na Indonésia.
Volto à entrevista dada, dias atrás, pelo ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos
Ayres Britto. Segundo ele, o Ministério Público estaria
“incomodando” alguns Deputados e Senadores; estaria sendo um ponto fora da curva. E, como o Ministro,
pergunto às Srs. e aos Srs. Senadores: que curva? A
da impunidade?
Se existem representantes no Congresso Nacional
que se sentem incomodados pelo Ministério Público,
quero deixar claro que essa não é a minha condição.
De forma alguma. O que defendo, assim como milhões e milhões de brasileiros, é o fortalecimento da
instituição, que tem um papel histórico na afirmação
de nossa democracia e na luta por uma ordem jurídica
mais justa e equilibrada. Uma instituição que se tem
sobressaído pela coragem, pela independência e que
tem sabido, ao longo do tempo, conquistar o apoio e o
respeito da sociedade brasileira.
Ao encerrar minhas palavras, Srª Presidente,
reforço minha convicção de que é preciso ouvir e respeitar a vontade soberana da sociedade brasileira. O
Congresso Nacional precisa entender, acolher, recolher
essas manifestações como oportunidade, e não como
ameaça. Somos nós a parte, somos nós, do nosso
quadrado, que podemos estar aqui, contribuindo com
os nossos partidos, para que essa agenda finalmente
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possa fazer parte dos nossos trabalhos. Aí, sim, criando uma sintonia direta do Congresso brasileiro com a
população do País.
Portanto, Srª Presidente, são as manifestações
que faço, nesta tarde, ao concluir, deixando aqui a minha convicção, a minha esperança, o meu otimismo de
que o Congresso Nacional e de que o nosso Senado
da República possam entender, possam sair do lugar-comum, possam virar a página e possam efetivamente
romper com essa inércia, que tem marcado lamentavelmente a pauta legislativa, porque o que não falta
aqui, na nossa agenda, são projetos, são iniciativas
em perfeita condição de dar à nossa instituição uma
condição de caminhar em absoluta sintonia com aquilo
que está desejando a população brasileira.
Muito obrigado, Srªs. e Srs. Senadores.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr.
Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço.
De fato, a melhor resposta que podemos dar às
vozes que ecoaram aos milhares pelas ruas brasileiras,
das cidades brasileiras é exatamente uma produtividade
aqui, com a nossa ação legislativa, respondendo aos
anseios dessa população, que acordou e que, democraticamente, manifestou as suas grandes demandas.
Essa é uma missão também do Poder Executivo,
do Poder Judiciário e das demais instituições. Todos
têm que prestar atenção no que a rua está pedindo.
Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço.
Está inscrito para falar pela Liderança o Senador
Eduardo Braga, e eu convido o próximo orador inscrito,
que é o Senador Pedro Taques.
Depois do Senador Pedro Taques, não comparecendo o Líder e em permuta com o Senador Eduardo
Suplicy, será o Senador Anibal Diniz.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, ou, como alguns adoram, Srª Presidenta.
A SRª. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O primeiro, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu
prefiro o primeiro.
A SRª. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu também.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O
primeiro está no dicionário da Academia Brasileira de
Letras.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu prefiro.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Srs.
Senadores, cidadãos que nos acompanham pelos vários meios de comunicação desta Casa, existem dois
ditados no Estado de Mato Grosso, Senadora, sobre
os quais eu gostaria de iniciar a falar. O primeiro é:
“Por fora, bela viola; por dentro, pão bolorento.” É a
impressão que se tem do Brasil hoje.
Até a semana passada, nós vivíamos em céu de
brigadeiro. Estava tudo lindo, tudo muito maravilhoso,
tudo bonito, todos batendo palmas. De repente, o cidadão passa a se manifestar. De repente, não mais
que de repente, quase que por obra do Divino Espírito
Santo, o cidadão saiu às ruas e começa a se manifestar. Aí chegamos à conclusão de que a viola tem que
ser colocada no saco. Nós todos temos que ficar preocupados, porque o que o cidadão está a falar, nós,
aqui dentro, temos que ouvir.
Esse é um ditado muito firme do Estado de Mato
Grosso. O segundo ditado é o seguinte: “Depois da porta
arrombada, todos querem colocar tranca;” como se diz
em Mato Grosso, a tramela. Querem colocar a tramela.
Agora, aparecem as invenções mais maravilhosas
do mundo, projetos e mais projetos. Nós todos chegamos à conclusão de que agora vai. Até parece que
só faltava isso para que pudéssemos nos transformar
numa sociedade mais justa, mais livre e mais solidária.
Muito bem, as movimentações foram feitas, as
manifestações foram feitas, nós já criticamos aqueles
radicais. Estes merecem as penas da lei. Mas, e agora, José? Amanheceu o dia, o que nós todos vamos
fazer? Quais serão as nossas atitudes?
Projetos, Srª Presidente, existem nesta Casa os
mais maravilhosos possíveis. Existem projetos aqui que
fazem até a mulher amada voltar para o seu abandonado. Existem projetos os mais lindos possíveis nesta
Casa. Projetos que transformam corrupção em crime
hediondo, existem vários. Projetos sobre reforma política, existem vários. Projetos sobre modificação do
Código Penal, milhares. O que falta é a chamada vontade política para que esses projetos sejam aprovados.
Fazer projetos é muito fácil. Hoje, com a Internet,
existem empresas que fazem projetos e apresentam.
Existe um Deputado que apresentou, no primeiro dia,
duzentos projetos. Fazer projetos é muito fácil. O duro,
o difícil é conseguirmos essa coisa metafísica chamada vontade política para a aprovação desses projetos.
Vamos dar um exemplo: corrupção como crime
hediondo. O ex-presidente Lula, lá atrás, parece-me
que em 2003 ou 2004, apresentou um projeto para
transformar, convolar, corrupção em crime hediondo.
Por que esse projeto não foi aprovado até hoje? Qual a
razão disso? Porque este atual Governo, de cuja base
o meu Partido faz parte, tem a maior base da histó-

JUNHO DE 2013

39352 Terça-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ria universal. Por que esse projeto não foi aprovado?
Agora, com a porta arrombada, queremos colocar a
tranca, a tramela.
Projetos sobre a Reforma Política.
O Deputado Federal Miro Teixeira, do PDT do
Estado do Rio de Janeiro, tem um projeto a respeito
da reforma política, exclusiva, numa Constituinte exclusiva, para que ela seja feita. Mas esse projeto está
lá numa gaveta escura da Câmara dos Deputados.
Projeto que exige ficha limpa para os cargos do
Poder Executivo, já existe projeto sobre isso. Aliás,
existem projetos sobre isso, e não foram votados. E
por que não foram votados? Porque falta a chamada
vontade política. Imagine, Senador Paim, aqui, nós já
tivemos medidas provisórias aprovadas em seis horas.
Já tivemos projetos de lei aprovados em duas horas.
A vontade política existe para alguns casos e
não existe para outros casos. O que falta é coragem
para que esses projetos sejam aprovados. É só escolher naquela prateleira. Parece uma prateleira de um
bolicho, prateleira de uma venda, de um mercado que
vende secos e molhados, atacados e varejos. Existem
projetos para todos os gostos.
Eu tenho certeza de que o Senador Paulo Paim,
desde a apresentação, do início da sua legislatura,
tem projetos a respeito de nós acabarmos com o voto
secreto nesta Casa. Ele tem projetos nesse sentido.
Nunca foram aprovados. E agora? Agora, a casa caiu.
Agora, o cidadão saiu às ruas, e nós vamos ter que
aprovar os projetos de afogadilho.
O temor é que a pressa possa ser inimiga da perfeição. O temor é que o apressado possa comer cru,
e o apressado não pode comer cru. Nós precisamos
aprovar alguns projetos.
Eu gostaria de propor ao Presidente desta Casa,
o Senador Renan Calheiros, que transforme a quarta-feira agora, que é um dia de trabalho nesta Casa,
como um dia de debate sobre esses projetos. Poderíamos escolher, na reunião de Líderes, que, aliás, é
outro ponto que deve ser debatido, a chamada “ditadura da Liderança”. Meia dúzia escolhe os projetos
que serão votados.
Nós devemos discutir nesta Casa, aqui, com os
81 Senadores presentes, porque não há primeiro entre
pares, não há primeiro entre aqueles que são iguais.
Aliás, um dos pontos dessa chamada reforma política,
Senador Cristovam, é a chamada ditadura da Liderança. Precisamos debater isso, sim.
Assim, eu quero solicitar ao Senador Renan Calheiros que transforme a quarta-feira agora num dia de
escolha desses projetos. Quais projetos? Nós temos
que debater a crise. A Presidenta da República está
lá, chamou os 27 governadores, os 26 prefeitos de ca-
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pitais, estão debatendo, e estão dizendo que a culpa
pode estar aqui no Congresso Nacional. Falta votar a
chamada reforma política.
Uma pergunta vem à mente: qual reforma política?
Como será feita essa reforma política? Com quem será
feita a reforma política? Quando será feita a reforma
política? Essas perguntas precisam ser respondidas.
Primeiro, sou favorável, sim, à reforma política. E
aqui eu quero dizer ao cidadão brasileiro, ao cidadão
do Estado de Mato Grosso: sou Senador há dois anos
e quatro meses, nunca exerci um cargo eletivo, cheguei
aqui e constatei que falta vontade política para essa
chamada reforma política. Não existem condições de
este Congresso Nacional votar essa reforma política.
Sabe por que não existe, Senador Cristovam
Buarque? Porque aqui muitos e cada um têm interesses outros. Interesses outros! Nós poderíamos estar
a legislar para a nossa própria pele. Nós poderíamos
estar a legislar para o nosso próprio benefício. Isto é
correto? Isto não é correto.
Aqui nesta Casa pode haver alguém que defenda
a Constituição da mesma forma que eu defendo. Eu
tenho certeza de que muitos aqui defendem a Constituição com a mesma força que eu defendo. Não existe ninguém que defenda a Constituição mais do que
eu. Igual existe, mais do que eu não existe, Senador
Cristovam Buarque.
Mas eu devo chegar à conclusão de que nós não
temos condições de representar a sociedade que está
aí fora hoje. Cada Senador, cada Deputado Federal,
não está lincado, não está legitimado pelo cidadão
que aí fora se encontra. Nós não temos credibilidade
para fazer essa reforma política. Quero dizer isso com
total tranquilidade.
Alguns podem criticar e dizer: “Ah, o senhor pode
não ter”. Mas será que este Congresso tem? Será que
tem? Vamos nos recordar da Constituinte de 1987, que
foi instaurada no dia 1º de fevereiro de 1987 e promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A Constituinte
não era exclusiva, era um congresso constituinte. Em
sendo um congresso constituinte, mais ou menos no
mês de julho de 1988, formou-se o centrão e fizeram
um acordo para aumentar o mandato do Presidente da
República. Fizeram um acordo com os monarquistas
para a necessidade de uma consulta popular. Portanto,
legislaram em causa própria.
Será que se essa chamada reforma política for
feita por esta Casa nós não teremos aqui um retrocesso? Será que aqui nós não teremos um retrocesso nas
garantias do exercício democrático?
Quais são os interesses? Todos os interesses
são republicanos, Senador Paulo Paim, ou nós aqui
acreditamos ainda que coelho de Páscoa bota ovo de
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chocolate? Eu não acredito desde os 4 anos de idade
que Papai Noel existe. Papai Noel não existe.
Os interesses aqui podem ser outros. Por isso
defendo, sim, uma reforma política através de uma
Constituinte exclusiva para tratar desse tema.
Aliás, o Senador Cristovam Buarque, eu, o Deputado Miro Teixeira, o Senador Randolfe Rodrigues, o
Senador Capi, o Senador Rodrigo Rollemberg e Senador Paulo Paim defendemos isso na semana passada.
Reforma política feita por este Congresso Nacional hoje não sei se tem a legitimidade devida pelo
cidadão. Constituinte existe nos momentos de revolução, e revolução, etimologicamente, não quer dizer
só pegar em armas. Revolução quer dizer mudança,
quer dizer alteração.
Nós hoje vivemos um novo Brasil, um novo País!
Não é mais o mesmo da semana passada. O cidadão
quer outras demandas. O cidadão quer outras coisas.
Não nos vêem mais como seus representantes. Isso
é fato. Nada contra o Deputado A, o Senador B ou o
Partido C. Nada contra isso. Mas os atuais partidos
políticos será que representam o que o cidadão aí fora
quer? Essa coalizão que mantém o atual Poder Executivo, a maior coalizão da história universal, será que
essa coalizão representa o cidadão aí fora?
Nada contra o PT, Senador Aníbal, partido importante, partido histórico que todos temos que respeitar.
Agora, nós temos que ouvir o que o cidadão aí fora
está a dizer: essa Constituinte exclusiva, dela poderiam participar cidadãos filiados a partidos políticos e
cidadãos sem filiação a partidos políticos.
Sim, porque os partidos políticos hoje não representam mais entidades intermediárias, não são mais
entidades intermediárias postadas entre o cidadão e
aquele que exerce o poder. Não mais representam isso.
Partidos políticos, nos seus surgimentos, na gloriosa
Revolução Inglesa, por volta de 1668, os partidos Wigh
e Tory tinham um sentido: se colocar entre o cidadão
e aquele que exercia o poder.
Será que os partidos políticos representam isso
hoje? Os sindicatos, as associações, surgidas pós Revolução Francesa, será que representam isso hoje?
Onde está a CUT nessa manifestação? Onde estava a UNE? Ah, muitas vezes estavam ali disfarçadas,
sem camisa, sem bandeiras, sem símbolos. Não sei. É
capaz que ali estivessem. Mas será que não foram cooptadas? Será que as associações e os sindicatos não
foram cooptados? Nós temos que pensar nisso. Será
que representam, hoje, uma entidade intermediária?
Com todo respeito, instituições históricas, mas
não representam mais este momento histórico.
Dessa Constituinte exclusiva o cidadão teria o direito, sim, de participar. Agora, aquele que participasse,
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Senador Cristovam Buarque, não poderia legislar em
causa própria. Daí, defendo uma quarentena para que
ele não possa participar de mandatos eletivos. Daí a
quatro anos, quem sabe? Quem sabe daí a oito anos?
Será que é renegar os partidos políticos e a participação do cidadão no processo político?
Penso que não. Penso que não. Para situações
excepcionais como esta, as medidas devem ser excepcionais. Agora, nós temos que ficar atentos. Aqui,
eu não quero ser uma cassandra, uma vivandeira, um
velho do rastelo, que está muito na moda. Não quero
ser uma cassandra, mas tenho que fazer uma maior
reflexão sobre essa conversa de plebiscito. Não podemos transformar a República Federativa do Brasil em
uma Venezuela. Aqui não é a Venezuela! Aqui não é
a Venezuela! Podemos ter praias belíssimas como as
deles, mas não vivemos na Venezuela. Temos que tomar cuidado com isso.
Muito bem. A Presidente da República fez um discurso maravilhoso na sexta ou quinta-feira. Foi quinta-feira ou sexta-feira?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sexta.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Sexta. Foi tão sem graça, ao menos para mim, que eu
até esqueci a data. Ela falou de mobilidade. Já existe
o PAC da Mobilidade, que não sai do papel. Falou do
PAC. Falou da mobilidade urbana.
Aliás, no meu Estado, em Mato Grosso, na capital Cuiabá, estão falando sobre mobilidade urbana:
R$1,477 bilhão para o VLT, com 22 quilômetros. Já
existe o PAC da Mobilidade.
Falar em lei de transparência? A lei de transparência se aplica a todos os Poderes. Falar em lei de
transparência? Falar em corrupção? Sim. E os projetos que não se votam aqui por pedido da Base? Por
que não se votam?
Achei fraquíssimo o discurso de sexta-feira, fraquíssimo. E tenho a liberdade constitucional para isto
aqui falar, porque sou Senador da República. Não sou
Senador da Presidente da República. Não fui eleito
para ser Senador da Presidente da República. Sou
Senador da República.
Muito bem. A fala de hoje. Qual foi a novidade?
Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Só discurso,
discurso e nada concreto, absolutamente. Foi melhor,
mas nada concreto.
Precisamos entender que, aqui nesta Casa, nós
todos temos responsabilidade, e todos conhecemos as
nossas responsabilidades. Nós todos sabemos onde
está o ponto. Nós todos sabemos. Estamos aqui disfarçando a realidade. Estamos aqui quase que numa
fraude de consciência, estamos aqui debatendo o quê?
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Nada sai do papel, nada. Ao menos o mais importante.
Agora, se for uma media provisória em que tem interesse o Poder Executivo, em duas horas isso é votado.
Votado a toque de caixa, como se diz, a toque de caixa.
PEC 37. Agora vão tirar de pauta a PEC 37. Deveriam votar a PEC 37 para que cada Deputado Federal assuma a sua responsabilidade histórica, para que
cada Deputado Federal possa mostrar de que maneira
ele vota. Nada contra a polícia. A polícia tem que ser
valorizada, mas a PEC tem que ser votada.
Reforma política. Qual reforma política, Srª Presidente? Qual reforma? Nós vamos tratar das relações do
Executivo e do Legislativo? Sim, faz parte da reforma
política. Aí temos que tratar da medida provisória? Sim,
existe uma proposta de emenda à Constituição votada
aqui nesta Casa por todos os Senadores. O primeiro
signatário foi o Senador Sarney, relatada pelo Senador
Aécio. Está na Câmara, deitada em berço esplêndido.
Está na Câmara, em uma gaveta escura, que nada
vota. Fomos até a Presidência da Câmara, à época, o
Presidente era o Marco Maia. Pedimos para ele votar,
até hoje não votou.
Isso faz parte da reforma política? Qual reforma
política nós queremos, Srª Presidente? Qual reforma
política? Que vai tratar de financiamento de campanha
porque não existe almoço de graça? Vai tratar da reeleição? Vai tratar das funções de um bicameralismo
que não funciona? Vai tratar de imunidade parlamentar processual? Vai tratar de foro por prerrogativa para
Deputados Federais, Senadores e Presidente da República? Isso faz parte da reforma política ou teremos
uma reforma eleitoral? Reforma eleitoral é uma coisa,
reforma política é outra coisa.
Qual reforma política nós queremos e como ela
será feita? Como ela será feita? Nós precisamos debater isso. Será exclusiva ou nós mesmos faremos
essa reforma? Não faremos essa reforma com este
Congresso.
Aqui já houve, no início desta Legislatura, no
ano de 2011, uma comissão especial de Senadores,
presidida pelo Senador Dornelles, eu fazia parte dela,
o Senador Itamar Franco fazia parte dessa comissão
– já até morreu, e que Deus o tenha em bom lugar –,
e nós não votamos a reforma política. Qual reforma
política? Como será a reforma política? Com quem
será a reforma política? Com quem? Ela será exclusiva? Quanto tempo? Já que ela a deseja, a Presidente
precisaria dizer isso, porque senão ela estará fazendo
sabe o quê? Jogando a batata quente – permitam-me
esta expressão mais pedestre –, ela estará jogando a
batata quente para esta Casa, porque o cidadão lá em
Colniza, em Confresa, em São José do Povo, no Estado de Mato Grosso, vai saber que a reforma política
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está sendo feita e o Congresso Nacional não está mexendo com a reforma política. Qual reforma? Como ela
será feita? Com quem será feita e quando será feita?
Precisamos debater isso e nos recordar: as praias da
Venezuela são maravilhosas – Isla Margarita, é bonito
ali –, as praias brasileiras são maravilhosas, mas nós
não vivemos na Venezuela, não vivemos na Venezuela.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Taques, em primeiro lugar, quero dizer que
temos aqui a visita do nosso Deputado Picler, do Paraná. Mas, Senador Taques, o senhor é um dos que aqui
sempre lutaram pela reforma política. Se analisarmos
os seus projetos, perceberemos que uma boa parte
tem a ver com a reforma política, tanto para moralizar
a política, como para dar eficiência à política, como
para reduzir os custos da política. Estes são três eixos que precisamos trabalhar: eficiência, moralidade
e representatividade também, incorporando os novos
meios de comunicação para que aqui cheguem propostas de projetos de lei que nós não fizermos. Aqui
chegou 1,4 milhão de assinaturas relacionadas com
a eleição para Presidente que o senhor perdeu disputando com o Senador Renan Calheiros, mas não
fizemos nada com aquilo. Recebemos, nós dois, mas
não conseguimos fazer nada. Não é possível mais democracia sem levar em conta a participação popular
por meio da Internet. Eu temo que nós não estejamos
entendendo o que está acontecendo hoje no Brasil, não
só pelo tamanho, como pela forma como acontece. O
tamanho de se colocar dois milhões de pessoas num
dia nas ruas: nós não entendemos o que isso significa
exatamente. O segundo fato é que esses dois milhões
foram para as ruas sem nenhuma publicidade por jornal,
sem nenhum anúncio na televisão, sem carro de som
chamando, sem panfleto. Ou seja, é uma manifestação
que, mesmo quando sai da rua, porque cansa, continua ligada. Essa manifestação, engana-se quem acha
que ela acaba. Ela sai até da rua, mas não acaba, fica
ligada na Internet. E ligada na Internet, eles continuam
manifestando a indignação que sentem com as coisas,
trocando informações. E mais importante: se um dia um
deles põe “amanhã, às cinco da tarde, nos vemos em
frente da casa do Governador, todo mundo vestido de
branco”, no dia seguinte todo mundo vai estar vestido
de branco na frente da casa do Governador. O povo se
mobilizou. Não é mais o povo fazendo uma passeata.
No meu tempo, nós fazíamos passeata. Hoje, o povo
está mobilizado. E isso a reforma política vai ter que
incorporar. Vai ter que incorporar a moralidade, lutando contra a corrupção, por exemplo, com o seu projeto
de crime hediondo para a corrupção, que a Presidenta

740

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

descobriu agora, depois de dois milhões de pessoas
nas ruas, quebra-quebra, todo mundo apavorado, polícia nas ruas, ela descobriu... Ela descobriu não, ela
nem descobriu que existe um projeto seu que propõe
exatamente isso, senão não teria colocado como ponto de resposta aos manifestantes um projeto que já é
seu. Sobre os royalties do petróleo chega a dar raiva,
pois se quer enganar o Brasil dizendo-se que, como
resultado dessa manifestação, 100% dos royalties
do petróleo vão para a educação. Esse projeto já foi
apresentado por Senadores, inclusive por mim, e já
há um projeto dela, já está avançando. E, além disso,
ninguém sabe a dimensão desse petróleo, ninguém
sabe se tecnicamente é possível...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Quando.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Ninguém sabe quando e, mesmo que tudo dê certo,
é pouco diante do que é preciso para a educação. E
quando? Dez anos, quinze anos? E é pouco; não é
muito. Estão enganando. Essa é uma revolução, e
estão achando que vão enganar facilmente, mas não
vão. Nós corremos o risco de essa manifestação continuar paralisando as funções do Brasil, embora, felizmente, mantendo a mobilidade, mantendo a presença
da população.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
E já encerro, Srª Presidente, dizendo que...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...é
muito interessante essa revolução, essa mudança – revolução no sentido etimológico do termo de alteração
–, que mostrou luz e agora todos estão em direção à
luz. Parecem aqueles bichinhos de luz, vaga-lumes.
Estão em direção à luz.
Já ouvi discursos aqui favoráveis agora à corrupção como crime hediondo. Mas há dez dias esse discurso era udenista, era lacerdista, era moralista. Muito bonito isso: a pressão faz o carvão virar diamante.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Pedro Taques pela reflexão
feita na tribuna com uma fundamentação inquestionável e uma observação política adequada.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Anibal Diniz, em permuta com o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
tenho ouvido com muita atenção todos os pronuncia-
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mentos que têm sido feitos a respeito dessa mobilização que mexeu com o Brasil, que está presente em
todas as capitais e em centenas de cidades brasileiras.
E confesso que o meu silêncio é um silêncio reflexivo.
É mais no sentido de tentar entender exatamente qual
é a amplitude das reivindicações que estão sendo feitas e também que tipo de respostas que podem ser
dadas. Porque, sinceramente, se a resposta fosse fácil, certamente todos gostariam de inventar a pólvora,
apresentar essa resposta e ser aplaudido por esses
milhões que saíram às ruas.
Mas só que esses milhões que saíram às ruas
estão dizendo assim: “Sem partido; o político que aparecer aqui vai levar vaia.” E eu estou vendo Senadores
se apressarem em querer mostrar que eles estão de
bem com essa juventude que está nas ruas. E eu fico
em dúvida se estão mesmo, porque esse movimento
tem exigido coisas que vão muito além da nossa percepção. Inclusive, eu gostaria de saber qual é o modelo de Estado que está na mente dessas pessoas
que estão indo às ruas para exigir tantas mudanças e
tão rapidamente.
Eu quero imaginar que, com a indignação posta,
apresentada por essas pessoas, não se está calculando
um Estado com Senado instalado, nem com Câmara
dos Deputados instalada, nem com Judiciário instalado e nem com Executivo instalado. Eu acho que está
surgindo um movimento em busca de uma nova ordem.
E eu, sinceramente, não me atrevo a prever nada que
possa resultar disso, porque todos os movimentos dos
quais tive notícia até aqui foram movimentos que apresentaram pautas específicas, lideranças para negociar
essas pautas e autoridade para, inclusive, construir o
fim do movimento quando essas pautas são atendidas
ou, pelo menos, negociadas; é dado um prazo; são colocados alguns parâmetros que podem vir a contentar
minimamente os participantes do movimento.
Vejo que a ausência das entidades é porque, na
realidade, as entidades não estão mais falando por essas pessoas que se manifestam. Essas pessoas que se
manifestam o fazem como se fossem autossuficientes
e não estão à procura de ninguém para representá-las. E, nesse sentido, eu me confesso completamente
impotente; estou tentando entender, porque algumas
coisas, certamente, elas vão exigir de nós. E acho que,
muitas das que elas vão exigir, nós não vamos atender.
Por exemplo: será que essa juventude está de acordo
com que um Senador da República ganhe R$26 mil
enquanto um professor não consegue ter o seu piso
salarial assegurado? Quanto ganha um doutor em uma
universidade federal depois de tantos anos de estudos? Será que os nossos Senadores estão dispostos
a estabelecer um novo piso salarial para a represen-
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tação política do Brasil, atingindo o Supremo Tribunal
Federal, atingindo o Executivo e atingindo também o
Legislativo? Será que nós estamos dispostos a discutir a verba de representação, de que todo mundo, ou
pelo menos a maioria dos Senadores, usufrui para o
sustento das suas atividades parlamentares? Porque,
sinceramente, eu acho que a reivindicação que está
posta na rua vai muito além da melhoria dos transportes; vai muito além do combate pontual em relação a
determinadas situações e, certamente, tem a corrupção no centro desse combate. por conta do que ficou
muito simplificado na cabeça das pessoas.
E é correto isso, porque a corrupção é um mal,
é um mal que tem que ser combatido com toda a veemência. E acredito que a proposta do Senador Taques
de transformar a corrupção em um crime hediondo
será incorporada, sim, por este Parlamento, mas com
todos os cuidados que devem ser adotados para evitar
que muitos possam ser destinados à pena de morte,
apenas pela acusação, sem o direito de defesa próprio
de um processo legal instalado, e assim por diante.
Eu acho que há muitas coisas postas que nós
não conseguimos interpretar – eu pelo menos não
consigo. Fico sinceramente admirado pelo fato de Senadores, facilmente, interpretarem tudo, dando logo
uma resposta, já tendo um caminho para dialogar
com essa juventude. Eu, sinceramente, não consigo.
Vou permanecer por mais alguns dias no meu silêncio
obsequioso, na busca de uma resposta, se é que vou
conseguir essa resposta.
Mas acho que o esforço da Presidenta Dilma posto
hoje, que está sendo duramente criticado aqui, é uma
tentativa de levar as instituições do Estado brasileiro
a refletir sobre esse problema. Mas, certamente, está
ainda muito frio; naquela brincadeira do frio ou quente,
acho que ainda estamos muito frios em termos de nos
aproximarmos do alvo. Mas, verdadeiramente, acho
que tanto o Executivo quanto o Legislativo estão frios;
todos nós estamos deixando muito a desejar a essa
massa que ocupou as ruas exigindo outra ordem. “Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem
mundial”, dizia Caetano Veloso. Eu acho que, neste
momento, há uma nova ordem sendo exigida e eu,
sinceramente, não faço ideia de qual será o desdobramento dessa nova ordem que está sendo exigida
pela multidão nas ruas.
Parece-me que o Senador Cristovam foi o primeiro a pedir aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, quero dizer que comparto da mesma perplexidade sua. Eu não estou entendendo. Mas eu também
estou querendo entender, como o senhor. Pena que
muitos aí não estão nem preocupados em entender.
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Estão achando que isso é um fato passageiro e que,
daqui a pouco, tudo se acalma direitinho, e há outros
rindo do que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Agora, eu me dedico, sim, a procurar entender
o que está acontecendo e, ao querer entender isso,
eu acho que tem uma coisa que a gente sabe, pode
não entender. Tudo o que eles estão fazendo pode ser
explicado em uma palavra: mudança; eles querem mudança. Como eu falei hoje no meu discurso, caiu a ficha
de que as coisas não estão bem no Brasil.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Mas que
sejam mudanças que nos atinjam também.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
óbvio, por isso que defendo a Constituinte exclusiva
porque, se deixar para nós aqui, o salário da gente não
baixa, mas, numa Constituinte exclusiva em que nenhum dos constituintes vai ser Senador ou Deputado,
eles vão baixar. Por isso tem que ser uma Constituinte
exclusiva. Aqui não se vota para terminar a verba indenizatória; eles podem votar para terminar ou deixar
se acharem que isso é importante para o serviço público. Eu não preciso usá-la porque moro aqui, então
não preciso usá-la, zero há muito tempo, mas os que
moram fora vão precisar. Então, eles, provavelmente,
deixariam isso, criando novos critérios. Agora, sobre a
ideia de que está frio ou quente, eu acho que nós todos
estamos frios, salvo o povo que está quente. O povo
está quente, mas a impressão que eu tenho, Senador
Paim, é que muitos ainda estão achando que o povo
está frio também, ou que o povo está só morno, ou
que é um fogo de palha, como se diz. Não é, mudou a
realidade. Uma coisa a gente pode não entender, mas
sabe: essa tal de Internet criou um sistema de comunicação em que hoje qualquer grupo de jovem consegue
colocar milhares na rua, qualquer um consegue colocar
milhares na rua por qualquer pretexto, inclusive ruim,
quando um grupo deles quiser. Então, eu desejaria
que houvesse uma maior dedicação. Por exemplo, o
Senador Pedro Taques estava falando: por que o Presidente Renan não convoca o Senado para ficar uma
sessão aqui discutindo isso, todo mundo, inclusive o
discurso da Presidenta Dilma e tudo o mais? Por que
a gente não debate se os discursos que o Taques faz
e os que eu faço são corretos ou não? Eu, na quinta-feira, sugeri isto ao Presidente Renan: convidar um
grupo para debater o assunto. Em um discurso meu na
Presidência dele, reafirmei isso, e ele disse que estava
a favor. Hoje eu acho que é pouco, Senador Paim. Na
quinta-feira, eu não tinha a dimensão da crise. Hoje,
não pode ser convocar um grupo; tem-se que convocar uma sessão especial para isso, com a presença
de todos, uma sessão ordinária em que a presença
seja fundamental. Mas, finalmente, só para dizer que
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eu acho que ninguém entendeu, mas eu lamento que
alguns não estejam procurando entender. Quanto a tocar no nosso, eles têm que tocar, sim, mas aí por isso
que não somos nós, e aí a nossa proposta – do Pedro
Taques, minha e de outros – de uma Constituinte exclusiva, e que a Presidente citou hoje. Mas ela citou de
uma maneira despreparada, como o próprio Senador
Paim falou. Ela falou num plebiscito. Para que o plebiscito? Para saber se quer ou não quer uma reforma
da Constituição? Ou é um plebiscito para saber se vai
convocar ou não uma Constituinte? Ou é o plebiscito
já depois do trabalho da Constituinte para saber se o
povo aprova ou não a reforma que foi proposta? Não
ficou claro. A impressão que eu tenho é a de que foi
uma coisa superficial, que os governadores e a Presidente não entenderam o que está acontecendo. Que
não se preocuparam com a dimensão das coisas que
estão acontecendo. E que daqui a uma semana, talvez,
tenham que fazer outra reunião. O que vai ser muito
dramático. Porque, além disso, na palavra “pacto”, o
povo não acredita mais. E, em pacto entre políticos, incluindo todos nós – me ponha no primeiro lugar da fila
–, o povo não acredita. O povo não acredita em pacto
entre nós, políticos. E é isso que saiu: pacto para isso,
pacto para isso, pacto para isso, pacto para aquilo. É
um equívoco. Eu acho que a Presidente deveria assumir o papel de grande estadista. Sabe uma coisa que
eu acho que está atrapalhando muito a Presidente?
Ser candidata à reeleição. Isso atrapalha muito. Porque
ela não consegue agir como estadista, tem que agir
como candidata. Aí o imediato dela, os próximos seis
meses, são decisivos. Em vez de pensar nos próximos
60 anos do País. Eu estou muito preocupado por isso.
Talvez seja uma das razões pelas quais essa Constituinte tinha que acabar com o instituto da reeleição
para todos os cargos executivos, e eu vou dizer mais,
uma coisa que nenhum de nós aprovaria aqui: e só
uma reeleição para todos os parlamentares; e para
dirigentes de clube de futebol; e para presidente de
sindicato. Não poderia ter mais de dois mandatos. Por
isso se precisa de uma Constituinte.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador Pedro Taques?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Pedro Taques, se V. Exª me permitir
interrompê-lo...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Senador Pimentel disse que tem um compromisso
às 19 horas e queria fazer uma rápida consideração,
e V. Exª, se assim entender, poderá falar...
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Por
gentileza.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Obrigado, Senador Pedro Taques. V. Exª, sempre muito gentil.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Eu fico
muito grato, Senador Pedro Taques, porque eu tenho
sempre às segundas-feiras uma reunião de trabalho
às 19 horas e pedi ao nosso Presidente Paulo Paim e
ao nosso Senador Anibal Diniz, que está na tribuna,
primeiro para registrar que, ainda em 2009, o Presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um
projeto de lei propondo que todos os crimes de corrupção neste País sejam crimes hediondos. E propôs
também que a empresa corruptora seja enquadrada
em vários outros crimes, principalmente de multa, porque hoje o único alcance para um corruptor no Brasil,
no caso das empresas, é o seu descredenciamento
para participação em licitação. Esse projeto ficou de
2009 até maio de 2013, ou seja, indo para cinco anos,
na Câmara Federal. Felizmente, quinze dias atrás,
a Câmara o aprovou; veio para o Senado Federal e
está na CRE, na Comissão de Relações Exteriores,
aguardando a designação de relator. Eu sou um daqueles, Senador Anibal Diniz, que acham que nós
deveríamos, os 81 Senadores, respeitando o clamor
das ruas contra a corrupção, assinar a urgência para
ele vir direto ao plenário; e aqui fazermos um grande
debate e os ajustes, se porventura entendermos que
são necessários. Mas não vamos deixar de assumir a
nossa parte. Desde 2009, o projeto de lei que enquadra
todos os corruptos do Brasil em crime hediondo está
na Casa. O projeto de lei que trata do corruptor como
também responsável nesse processo está na Casa,
e cabe a nós fazermos a nossa parte. Acredito que,
com o clamor das ruas, agora, se cria um consenso
mínimo para que possamos andar mais rápido com
esse projeto. Quero também registrar, Sr. Presidente e
Senador Anibal, que, em 2006, o Presidente Lula teve
a ousadia de propor um míni Constituinte para tratar
da reforma política. Naquela época, grande parte dos
meios de comunicação, que hoje estão favoráveis, infelizmente, disseram que o Presidente Lula queria dar
um golpe de Estado, a exemplo da Venezuela. E aí nós
tivemos que retirar da agenda o plebiscito da reforma
política. E dizia o Presidente Lula que sem Constituinte
específica não há reforma política, porque a reforma
política significa cortar na carne daqueles que estão
disputando o processo eleitoral e principalmente dos
que foram eleitos; e cortar na carne não é daquele de
outro partido. É dos seus concorrentes, do seu partido
ou da sua coligação. Eu acredito que agora é chegado o momento. Mas é bom lembrar que aqueles que
foram candidatos em 2006 a Presidente da República
ficaram muito mais coniventes com parte dos meios de
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comunicação que se insurgiram contra a Constituinte
exclusiva e que, felizmente, agora, despertaram para
isso, julgando-a necessário. Quero também registrar
que o Plano Nacional de Educação chegou nesta Casa
em 2010 e está pronto, está tramitando aqui no Senado Federal. E, se nós queremos dar uma resposta,
aportando mais recursos para a educação, criando 239
estratégias para cuidar da educação desde o primeiro
dia de educação até o pós-doutorado, vamos pedir urgência para agilizar o PNE, porque ali há um conjunto
de ações. E quero registrar que o PNE foi aprovado
por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, tendo um grande consenso em torno disso. Algum
ajuste que for preciso ser feito, que façamos aqui no
plenário, mas que não fiquemos prendendo o PNE,
sob pena de não haver uma sintonia estreita com as
ruas. Eu tinha muitas outras coisas a ponderar, mas
sei que o tempo é de V. Exª, pela aquiescência do nosso Senador Pedro Taques e pela bondade do nosso
Presidente, vou deixar para amanhã fazer um debate
mais aprofundado. Muito obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador José Pimentel, nosso Líder do Governo
na Casa. As informações que V. Exª traz enriquecem
extraordinariamente essas minhas reflexões, principalmente porque V. Exª já traz propostas concretas,
que são desafiadoras para o conjunto dos Senadores.
Acredito que, a partir desse apelo feito por V. Exª, certamente todos os Senadores vão assinar o pedido de
urgência para apreciação desse projeto, que há cinco anos tramita na Câmara e agora entra no Senado,
propondo a transformação do crime de corrupção em
crime hediondo.
Agora ouço o Senador Pedro Taques, que também tem proposta nesse sentido.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Permita-me, o senhor diz que ainda está frio, perigoso
estar igual ao cadáver, muito frio. Aquele que está
morto está frio. Eu prefiro o quente ao frio. Muito bem.
O Senador Pimentel fez referência ao projeto de lei
do ex-Presidente, que foi apresentado, que transforma corrupção em crime hediondo, em 2009 – 2010,
2011, 2012, 2013, metade do ano –, cinco anos, faltou vontade política. Não interessa quem é o pai da
criança; nós queremos saber da criança crescendo.
Por que esse projeto não foi aprovado? Porque faltou
vontade política. E a Base é a maior Base da história
do Brasil. Por que não se aprovou? Esse é o primeiro ponto. Quanto à Constituinte exclusiva, em 2006,
existe uma proposta de emenda do Deputado Miro
Teixeira, do PDT, também de 2007, e não foi aprovada. Falta vontade política. Não interessa quem seja o
pai da criança, isso não interessa. O que interessa é
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que nós possamos fazer surgir aqui a vontade política.
Com todo o respeito, essa vontade política não existe
aqui, a não ser que a porta esteja arrombada. Aí cada
um vai ficar preocupado com o seu, todos vão votar
de afogadilho, com pressa. Infelizmente, é assim que
funciona, mas não deveria funcionar assim. Ninguém
ainda entendeu, Senador Anibal, o que está ocorrendo
aí fora. Ninguém pode ter a pretensão, a veleidade de
entender o que está ocorrendo aí fora. Agora, algo está
ocorrendo. E nós não podemos ficar aqui pensando,
dando milho aos pombos. Não podemos ficar assim,
nós temos obrigações constitucionais.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Perfeitamente, Senador Taques. Concordo com V. Exª
de que vontade política tem faltado para as votações
mais importantes, para as decisões mais importantes
nesta Casa. Quando se trata da reforma política, nós
sabemos de todos os passos que foram ensaiados e
não foram dados na atual legislatura neste sentido.
No que diz respeito ao pensar, ao se reunir, ao
conversar, eu diria que nenhuma reunião, nenhuma
conversa alongada é prejudicial neste momento. Acho
que é preciso que haja mais e mais disposição para
o diálogo, para a busca do entendimento de tudo que
está acontecendo e, se propostas forem surgindo no
sentido de dar uma resposta ao anseio desses milhares ou milhões, porque chegaram a 2 milhões o
total de pessoas que se movimentaram, que foram às
ruas, se puder ter respostas concretas que possam ir
ao encontro, conseguir dar uma satisfação ao anseio
dessa multidão, vou me sentir muito realizado se isso,
por ventura, vier a acontecer.
O fato é que ainda, neste momento, não consigo
imaginar que nada do que esteja sendo discutido aqui
no Senado esteja dando resposta concreta ao anseio
desta multidão.
Senador Paim, gostaria também, ao finalizar este
meu pronunciamento, de fazer uma referência à audiência pública. Tivemos uma audiência pública muito
importante, na última quinta-feira, com a presença do
Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, na
Comissão de Relações Exteriores. Ele veio justamente
tratar de um assunto que está muito em voga neste
momento, que é relacionado às alianças que o Brasil
tem firmado com os países da América Latina, principalmente o Mercosul, e também a uma outra aliança,
liderada pelo México, a Aliança do Pacífico, que tem
sido dada como um grande avanço em comparação
com o que está acontecendo com o Mercosul.
A apresentação do Ministro Antonio Patriota foi
de muito valor para todos nós, Senadores, porque
pôde mostrar claramente o quanto o Brasil tem adotado uma postura correta e o quanto a sua política de
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relações exteriores tem sido acertada, principalmente
depois do governo Lula e com a Presidenta Dilma, no
atual momento.
Então, eu gostaria de colocar algumas questões
relacionadas ao que tivemos no debate com o Ministro
Antonio Patriota, que, certamente, nos ajuda também
a entender este momento das relações políticas internacionais do Brasil, principalmente com os países da
América Latina.
A chamada Aliança do Pacífico, o novo bloco
econômico comercial que pretende agregar, numa
área de livre comércio, Chile, Peru, Colômbia, México
e Costa Rica, não tem a menor chance de reunir as
condições para colocar em xeque o Brasil, o Mercosul
ou a Unasul, que, mesmo considerados pelos conservadores brasileiros como blocos de economias estatizadas e pouco dinâmicas, que rejeitam as regras do
livre comércio, continuam sendo o que há de melhor
em termos de aliança regional para a América do Sul
e a América Latina.
Vejo, pela empolgação demonstrada pelos conservadores, alimentada pela grande imprensa a seu
serviço, que a crise do capitalismo desregulado ainda
não foi suficiente para diminuir o otimismo dos adoradores do capital, para os quais o futuro pertence à
Aliança do Pacífico, ao passo que a estagnação, o isolamento e o atraso pertencem ao Mercosul e à Unasul.
Bom, antes de mais nada, é preciso observar que
qualquer bloco econômico da América do Sul ou da
América Latina que não inclua o Brasil não terá maior
relevância regional.
O Brasil é a sexta economia do mundo e o Mercosul, em seu conjunto, já representa a quarta economia mundial, à frente de gigantes como Alemanha e
Japão. Em contrapartida, o México, a grande economia
da Aliança do Pacífico, é a décima quarta economia
do mundo ‑ dados de 2011 ‑ e a Aliança do Pacífico
como um todo representaria a nona economia do planeta. Ademais, nenhum país da Aliança chega perto
do peso demográfico, geográfico e geopolítico que o
Brasil tem hoje no mundo.
Alguns argumentam que a Aliança exporta mais
que o Mercosul. É verdade. Em razão das grandes
exportações do México, fruto essencialmente da sua
participação no bloco da América do Norte. Esse bloco, efetivamente, exporta mais. Porém, os defensores
da Aliança do Pacífico não mencionam que a balança
comercial do México é deficitária. Entre 2002 e 2011,
segundo dados da Aladi, o México acumulou cerca de
US$72 bilhões de déficit em sua balança comercial.
Não é muito se levarmos em consideração o volume
da corrente de comércio mexicana, mas é algo significativo. Em contraste, o Brasil acumulou, no mesmo
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período, um superávit de US$303 bilhões, que muito
contribuiu para a superação da vulnerabilidade externa
de nossa economia.
Outro importante aspecto a ser considerado é
que o Brasil e o Mercosul já têm livre comércio ou
comércio bastante facilitado com todos os países da
América do Sul que aderiram à Aliança do Pacífico. Em
alguns casos, há muito tempo. O Chile, por exemplo,
formalizou sua associação à área de livre comércio do
Mercosul já em 1996, com a assinatura do Acordo de
Complementação Econômica Mercosul-Chile nº 35).
O Peru, por sua vez, aderiu à zona de livre comércio
do Mercosul em 2003, com a assinatura do Acordo de
Complementação Econômica Mercosul-Peru nº 58, de
2003. E a Colômbia, o Equador e a Venezuela tornaram-se membros associados do Mercosul em 2004,
mediante a assinatura do Acordo de Complementação
Econômica Mercosul-Colômbia, Equador e Venezuela
nº 59, de 2004.
Ou seja, todos esses países da Aliança do Pacífico e mais todos os demais países da América do Sul,
à exceção da Guiana e do Suriname, já fazem parte,
em maior ou menor grau, da zona de livre comércio do
Mercosul. A única grande diferença, em relação aos
membros plenos do bloco (Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Venezuela), é que eles não fazem parte
da união aduaneira do Mercosul e nem participam de
suas instituições políticas.
Como resultado dessa integração, as exportações
do Brasil para essas nações aumentaram exponencialmente. Para a Colômbia, as exportações brasileiras aumentaram de US$638 milhões, em 2002, para
US$2,83 bilhões, em 2012. Em relação ao Peru, nossas exportações subiram de apenas US$438 milhões,
em 2002, para US$2,4 bilhões, em 2012. No que tange ao Chile, as exportações brasileiras aumentaram
de US$1,4 bilhão, em 2002, para US$5,4 bilhões, em
2011. Diga-se, de passagem, que o Brasil tem alentados superávits com todos esses países.
Além disso, esses países da América do Sul que
participam da Aliança do Pacífico já têm, por força desses acordos citados e dos acordos firmados no âmbito
da Comunidade Andina, livre comércio entre si. Portanto, a única novidade da Aliança é a proposta de livre
comércio entre esses países e o México. Nesse sentido, a Aliança do Pacífico nada mais é, pelo menos por
enquanto, do que um acordo de livre comércio entre
o México e alguns países remanescentes da Comunidade Andina, já que Equador, Bolívia e Venezuela não
pretendem aderir. Não se pense, aliás, que a Aliança
do Pacífico vai conseguir acesso facilitado ao mercado
norte-americano. Qualquer acordo com os EUA terá
de passar pelo crivo draconiano do Congresso norte-
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-americano, que exigirá, dos países da Aliança, bem
mais do que livre comércio.
Em relação ao México, o Brasil firmou o Acordo
de Complementação Econômica nº 53, ainda em 2002.
Tal acordo, embora menos ambicioso que os demais
citados aqui, estabeleceu preferências tarifárias em
cerca de 800 itens da pauta exportadora. Ademais, o
Brasil e o México firmaram, também em 2002, o Acordo
de Complementação Econômica nº 55, de 2002, destinado unicamente a estabelecer um maior intercâmbio
comercial de automóveis.
Por conseguinte, a Aliança do Pacífico não tem
nenhum impacto significativo sobre a realidade econômico-comercial da América do Sul e da América Latina.
E nem sobre o Brasil e o Mercosul. A não ser que os
demais países da região abandonem o Mercosul, coisa
altamente improvável, ela não representa ameaça real
ao Brasil e ao autêntico processo de integração. Seu
impacto maior é apenas político-ideológico: ela representa simbolicamente a aposta estratégica e incondicional no livre-cambismo, como solução mágica para
os problemas econômicos e sociais de nossa região.
Com a crise do capitalismo desregulado, essa pauta
já deveria estar definitivamente enterrada, mas, como
a fênix, ela ressurge teimosamente das suas próprias
cinzas para enganar os incautos.
E o Ministro Antônio Patriota foi muito preciso
quando disse que a Aliança do Pacífico é muito boa
de marketing, pois tem feito uma propalação das suas
ações muito além daquilo que verdadeiramente está
acontecendo. A Aliança do Pacífico não é uma ameaça
para o Brasil, não é uma ameaça para o Mercosul, e,
ainda assim, temos posições muito, digamos assim,
empolgadas de alguns com seu típico complexo de
vira-lata, achando que os acordos feitos pelo Brasil não
são os bons e que os melhores estão sendo firmados
pela Aliança do Pacífico.
Relativamente a esse assunto, é interessante cotejar a experiência recente do México com a do Brasil.
O México, além de aderir ao acordo inteiramente
assimétrico do Nafta, já em 1992, firmou nada menos
do que 32 acordos de livre comércio. Trata-se do país
campeão em livre comércio, o que mais celebrou acordos desse tipo em todo o mundo.
Se os teóricos do livre-cambismo estivessem
certos, o México seria a economia mais dinâmica e
inovadora do mundo. Contudo, os resultados efetivos
são, para dizer o mínimo, duvidosos.
Após um período inicial de euforia com os novos
investimentos norte-americanos e com o grande aumento do seu comércio internacional, principalmente
com a criação de empresas “maquiadoras” na fronteira
com os Estados Unidos, os inevitáveis efeitos negativos
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da integração tão assimétrica com a maior economia
mundial se tornaram cada vez mais evidentes.
No campo industrial, houve grande esfacelamento
da estrutura produtiva nacional. Muitas empresas mexicanas não conseguiram sobreviver à concorrência
da produção industrial dos Estados Unidos. E as que
conseguiram foram, em boa parte, compradas a baixos
preços por grupos econômicos norte-americanos. Isso
aconteceu de modo especialmente intenso na outrora
pujante indústria têxtil mexicana, que passou a orbitar
a cadeia produtiva dos Estados Unidos.
Na área agrícola, houve a geração de notável
insegurança alimentar. O México...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...que
era exportador de grãos, no período pré-Nafta, passou
a importá-los dos Estados Unidos em sua quase totalidade. Tal processo de destruição das culturas agrícolas
se deu inclusive no que tange ao milho, base da alimentação e culinária mexicanas. Hoje em dia, o milho
utilizado no México é quase todo colhido nos Estados
Unidos, que subsidiam fortemente a sua produção.
Embora a agricultura mais moderna e irrigada tenha
sobrevivido, a agricultura familiar foi muito afetada.
Ademais, houve fragilização da proteção jurídica ao meio ambiente e precarização das relações
trabalhistas, em virtude dos privilégios concedidos
aos investidores norte-americanos, no capítulo sobre
investimentos do Nafta.
A consequência mais relevante foi, contudo, o
aumento das desigualdades regionais e sociais no
México. Houve poucos ganhadores mexicanos com a
integração aos Estados Unidos da América e com os
demais acordos de livre comércio, concentrados principalmente no norte do país. As demais regiões, principalmente a região sul do México, e a grande massa
dos trabalhadores urbanos e rurais mexicanos não se
beneficiaram na mesma medida, como se esperava.
Na realidade, ocorreu significativo incremento das
assimetrias regionais e sociais, impulsionado pelos
efeitos econômicos desagregadores e destruidores
da integração aos Estados Unidos.
Estudo feito pelo Banco Mundial, em 2007, nas
suas conclusões, mostra cabalmente que os efeitos
da inserção internacional do México ao longo do Nafta
foram significativamente regressivos. Ademais, a economia mexicana tornou-se mais ainda dependente da
economia dos Estados Unidos, dependência que não
foi revertida com a assinatura dos demais acordos de
livre comércio. Com a crise que afetou profundamente a
economia norte-americana, o México praticamente não
cresceu em 2008, e, em 2009, seu PIB caiu quase 7%.
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Nos primeiros dez anos deste século, o PIB per
capita do México cresceu apenas 12%, bem abaixo
do que cresceu o do Brasil, que cresceu 28%. Na realidade, o México só superou, nesse cômputo, a frágil Guatemala, o país que menos cresceu em toda a
América Latina, com base nesse parâmetro específico. O recente crescimento do México, obtido graças,
essencialmente, ao afluxo de capitais especulativos,
não muda esse quadro estrutural.
Então, Senador Paim, para concluir este pronunciamento, só tenho a afirmar que a exposição do
Ministro Antonio Patriota durante a audiência pública
que tivemos na última quinta-feira, na nossa Comissão de Relações Exteriores, foi uma exposição muito
esclarecedora no sentido de mostrar que a aliança
que o Brasil tem com o Mercosul, com os países que
integram o Mercosul, é uma aliança que vem dando
certo, porque as exportações do Brasil só aumentaram,
e isso tem contribuído significativamente para que o
Brasil continue estável. Apesar de toda a crise, apesar
de todas as dificuldades enfrentadas, é um país que
tem, nas suas relações exteriores, tirado um proveito
importante para o Brasil e para todos os brasileiros.
Nesse sentido, Senador Paim, concluo as minhas
palavras pedindo a gentileza de V. Exª publicar na íntegra este pronunciamento, uma vez que ele traz um
estudo importante sobre essa relação do Brasil com
os países da América do Sul e dá a certeza para os
brasileiros de que a nossa relação com o Mercosul é
uma relação muito proveitosa e que a gente não deve
ficar invejando a Aliança do Pacífico, porque ela não vai
nos trazer nenhum proveito que já não seja dado com
muito maior sucesso na nossa aliança com o Mercosul.
Muito obrigado.
Reitero a V. Exª que, por gentileza, publique na
íntegra este pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – A chamada Aliança do Pacífico, o novo bloco econômico comercial que pretende
agregar, numa área de livre comércio, Chile, Peru, Colômbia, México e Costa Rica não tem a menor chance
de reunir as condições para colocar em cheque o Brasil, o Mercosul ou a Unasul que, mesmo considerados
pelos conservadores brasileiros como blocos de economia estatizadas e pouco dinâmicas, que rejeitam as
regras do livre comércio, continuam sendo o que há de
melhor em termos de aliança regional para a América
do Sul e América Latina.
Vejo, pela empolgação demonstrada pelos conservadores, alimentada pela grande imprensa a seu
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serviço, que a crise do capitalismo desregulado ainda
não foi o suficiente para diminuir o otimismo dos adoradores do capital, para os quais o futuro pertence à
Aliança do Pacífico, ao passo que a estagnação, o isolamento e o atraso pertencem ao Mercosul e à Unasul.
Bom, antes de mais nada é preciso observar que
qualquer bloco econômico da América do Sul ou da
América Latina que não inclua o Brasil não terá maior
relevância regional. O Brasil é a sexta economia mundial
e o Mercosul, em seu conjunto, já representa a quarta
economia mundial, à frente de gigantes como Alemanha e Japão. Em contrapartida, o México, a grande
economia da Aliança do Pacífico, é a décima quarta
economia do mundo (dados de 2011) e a Aliança do
Pacífico como um todo representaria a nona economia
do planeta. Ademais, nenhum país da Aliança chega
perto do peso demográfico, geográfico e geopolítico
que o Brasil tem hoje no mundo.
Alguns argumentam que a Aliança exporta mais
que o Mercosul. É verdade. Em razão das grandes exportações do México, fruto essencialmente da sua participação no NAFTA, esse bloco efetivamente exporta
mais. Porém, os defensores da Aliança do Pacífico não
mencionam que a balança comercial do México é deficitária. Entre 2002 e 2011, segundo dados da ALADI,
o México acumulou cerca de US$ 72 bilhões de déficit
em sua balança comercial. Não é muito, se levarmos
em consideração o volume da corrente de comércio
mexicana, mas é algo significativo. Em contraste, o
Brasil acumulou, no mesmo período, um superávit de
US$ 303 bilhões, que muito contribuiu para a superação da vulnerabilidade externa de nossa economia.
Outro importante aspecto a ser considerado é que
o Brasil e o Mercosul já têm livre comércio ou comércio
bastante facilitado com todos os países da América do
Sul que aderiram à Aliança do Pacífico. Em alguns casos, há muito tempo. O Chile, por exemplo, formalizou
sua associação à área de livre comércio do Mercosul
já em 1996, com a assinatura do Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Chile (ACE Nº35). O
Peru, por sua vez, aderiu à zona de livre comércio do
Mercosul em 2003, com a assinatura do Acordo de
Complementação Econômica Mercosul-Peru (ACE Nº
58/03). E a Colômbia, junto com Equador e Venezuela,
tornou-se membro associado do Mercosul em 2004,
mediante a assinatura do Acordo de Complementação
Econômica Mercosul-Colômbia, Equador e Venezuela
(ACE Nº 59/04).
Ou seja, todos esses países da Aliança, e mais
todos os demais países da América do Sul (à exceção
de Guina e Suriname), já fazem parte, em maior ou
menor grau, da zona de livre comércio do Mercosul.
A única grande diferença, em relação aos membros
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plenos do bloco (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai
e Venezuela), é que eles não fazem parte da união
aduaneira do Mercosul e nem participam de suas instituições políticas.
Como resultado dessa integração, as exportações
do Brasil para essas nações aumentaram exponencialmente. Para a Colômbia, as exportações brasileiras
aumentaram de US$ 638 milhões, em 2002, para US$
2,83 bilhões, em 2012. Em relação ao Peru, nossas
exportações subiram de apenas US$ 438 milhões para
US$ 2,4 bilhões, no mesmo período. No que tange ao
Chile, as exportações brasileiras aumentaram de US$
1,4 bilhão, em 2002, para US$ 5,4 bilhões, em 2011.
Diga-se de passagem, o Brasil tem alentados superávits com todos esses países.
Além disso, esses países da América do Sul que
participam da Aliança do Pacífico já têm, por forças
desses acordos citados e dos acordos firmados no
âmbito da Comunidade Andina, livre comércio entre si.
Portanto, a única novidade da Aliança é a proposta de
livre comércio entre esses países e o México. Nesse
sentido, a Aliança do Pacífico nada mais é, pelo menos
por enquanto, do que um acordo de livre comércio entre
o México e alguns países remanescentes da Comunidade Andina, já que Equador, Bolívia e Venezuela não
pretendem aderir. Não se pense, aliás, que a Aliança
do Pacífico vai conseguir acesso facilitado ao mercado
norte-americano. Qualquer acordo com os EUA terá
de passar pelo crivo draconiano do Congresso norte-americano, que exigirá, dos países da Aliança, bem
mais do que livre comércio.
Much ado about nothing, diria o dramaturgo de
Stratford-upon-Avon.
Em relação ao México, o Brasil firmou o Acordo
de Complementação Econômica nº 53, ainda em 2002.
Tal acordo, embora menos ambicioso que os demais
citados aqui, estabeleceu preferências tarifárias em
cerca de 800 itens da pauta exportadora. Ademais, o
Brasil e o México firmaram, também em 2002, o Acordo
de Complementação Econômica nº 55/02, destinado
unicamente a estabelecer um maior intercâmbio comercial de automóveis.
Por conseguinte, a Aliança do Pacífico não tem
nenhum impacto significativo sobre a realidade econômico-comercial da América do Sul e América Latina.
E nem sobre o Brasil e o Mercosul. A não ser que os
demais países da região abandonem o Mercosul, coisa
altamente improvável, ela não representa ameaça real
ao Brasil e ao autêntico processo de integração. Seu
impacto maior é apenas político-ideológico: ela representa simbolicamente a aposta estratégica e incondicional no livre-cambismo, como solução mágica para
os problemas econômicos e sociais de nossa região.
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Com a crise do capitalismo desregulado, essa pauta
já deveria estar definitivamente enterrada, mas, como
a fênix, ela ressurge teimosamente das suas próprias
cinzas para enganar os incautos.
Relativamente a esse assunto, é interessante cotejar a experiência recente do México com a do Brasil.
O México, além de aderir ao acordo inteiramente assimétrico do NAFTA, já em 1992, firmou nada
menos que 32 acordos de livre comércio. Trata-se do
país campeão em livre comércio, o que mais celebrou
acordos desse tipo em todo o mundo.
Se os teóricos do livre-cambismo estivessem
certos, o México seria a economia mais dinâmica e
inovadora do mundo. Contudo, os resultados efetivos
são, para dizer o mínimo, duvidosos.
Após um período inicial de euforia com os novos
investimentos norte-americanos e com o grande aumento do seu comércio internacional, principalmente
com a criação de empresas “maquiladoras” na fronteira
com os EUA, os inevitáveis efeitos negativos da integração tão assimétrica com a maior economia mundial
se tornaram cada vez mais evidentes.
No campo industrial, houve grande esfacelamento
da estrutura produtiva nacional. Muitas empresas mexicanas não conseguiram sobreviver à concorrência da
produção industrial dos EUA. E as que conseguiram
foram, em boa parte, compradas a baixos preços por
grupos econômicos norte-americanos. Isso aconteceu
de modo especialmente intenso na outrora pujante indústria têxtil mexicana, que passou a orbitar a cadeia
produtiva dos EUA.
Na área agrícola, houve a geração de notável
insegurança alimentar. O México, que era exportador
de grãos, no período pré-Nafta, passou a importá-los
dos EUA em sua quase de totalidade. Tal processo de
destruição das culturas agrícolas se deu inclusive no
que tange ao milho, base da alimentação e culinária
mexicanas. Hoje em dia, o milho utilizado no México é
quase todo colhido nos EUA, que subsidia fortemente
a sua produção. Embora a agricultura mais moderna
e irrigada tenha sobrevivido, a agricultura familiar foi
muito afetada.
Ademais, houve fragilização da proteção jurídica
ao meio ambiente e “precarização” das relações trabalhistas, em virtude dos privilégios concedidos aos
investidores norte-americanos, no capítulo sobre investimentos do Nafta.
A consequência mais relevante foi, contudo, o
aumento das desigualdades regionais e sociais no
México. Houve poucos “ganhadores” mexicanos com
a integração aos EUA e com os demais acordos de
livre comércio, concentrados principalmente no Norte
do país. As demais regiões, principalmente a região
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Sul do México, e a grande massa dos trabalhadores
urbanos e rurais mexicanos não se beneficiaram na
mesma medida, como se esperava. Na realidade, ocorreu significativo incremento das assimetrias regionais
e sociais, impulsionado pelos efeitos econômicos desagregadores e destruidores da integração aos EUA.
Estudo feito pelo Banco Mundial, em 2007, intitulado Lessons from NAFTA for Latin America and the
Caribbean Countries: A Summary of Research Findings
(lições do NAFTA para os países da América Latina
e do Caribe: resumo das conclusões da pesquisa),
mostrou cabalmente que os efeitos da inserção internacional do México, ao longo do Nafta, foram significativamente regressivos.
Ademais, a economia mexicana tornou-se ainda
mais dependente da economia dos EUA, dependência que não foi revertida com assinatura dos demais
acordos de livre comércio. Com a crise, que afetou
profundamente a economia norte-americana, o México
praticamente não cresceu, em 2008, e, em 2009, seu
PIB caiu quase 7%. Nos primeiros 10 anos deste século, o PIB per capita (PPP) do México cresceu apenas
12%, bem abaixo do que cresceu o do Brasil (28%).
Na realidade, o México só superou, nesse cômputo, a
frágil Guatemala, o país que menos cresceu em toda
a América Latina, com base nesse parâmetro específico. O recente crescimento do México, obtido graças,
essencialmente, ao afluxo de capitais especulativos,
não muda esse quadro estrutural.
Quanto aos imensos investimentos que o México esperava receber, em razão de suas concessões
incondicionais ao livre-comércio, eles se dirigiram em
volume incomensuravelmente maior para a China,
uma economia bastante “estatizada”, porém extremamente dinâmica.
No que se refere à inovação tecnológica, o México, como reconhece a própria Academia Mexicana
de Ciências (AMC), é um dos países mais atrasados
do mundo. Para se ter uma ideia, as universidades chinesas conseguiram, em 2011, o reconhecimento de
cerca de 35 mil patentes. As universidades mexicanas
requereram apenas 70 e, desse total, somente 35 foram
reconhecidas. Para quem pensava que a abertura da
economia levaria automaticamente ao desenvolvimento
tecnológico, o México é um gritante contraexemplo. As
empresas Maquiladoras, ou maquiadoras, não geram
inovação. São empresas cujos produtos exportados
dependem diretamente de insumos dos Estados Unidos, sem qualquer agregação de valor. Por isso, México exporta muito mas sua balança comercial continua
deficitária, porque importa muito insumos americanos
para a fabricação de seus produtos.
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No Brasil, em contraste, a estratégia de inserção econômica no cenário mundial produziu resultados altamente progressivos. De fato, o Brasil adotou
uma estratégia de inserção inversa à do México e a
de outros países da região. A partir do governo Lula,
o nosso país rejeitou claramente a proposta da ALCA
ampla norte-americana, que continha cláusulas idênticas às do Nafta, e apostou na integração regional, via
Mercosul e Unasul, na grande diversificação de suas
parcerias estratégicas, especialmente com os demais
BRICs, e na articulação geopolítica Sul-Sul, sem descuidar, porém, de suas boas relações com os países
mais desenvolvidos.
O grande aumento das nossas exportações e
os alentados superávits comerciais que tal estratégia
proporcionou foram decisivos para reduzir substancialmente a nossa vulnerabilidade externa, zerar a dívida externa brasileira e criar um quadro econômico
propício à redução das taxas de juros e à retomada
do crescimento. Além disso, tal estratégia aumentou
significativamente nosso protagonismo internacional e
nossa autonomia político-diplomática. O resultado mais
eloquente dessa inserção internacional, associada ao
modelo de desenvolvimento brasileiro, tange ao fato de
que, no Brasil, a maioria da população foi beneficiada.
Assim, ao contrário do México e de outros países
da região, o Brasil é hoje ator mundial de primeira linha,
que consegue articular exitosamente os interesses regionais e os anseios dos países em desenvolvimento
em todos os foros internacionais relevantes. O nosso
país fez a escolha estratégica acertada e soube aproveitar pragmaticamente as mudanças na ordem geoeconômica mundial, que deslocaram o centro dinâmico
da economia internacional para os países emergentes.
Já os países que apostaram na integração assimétrica
aos EUA e às demais grandes economias internacionais não colheram, em geral, os frutos apregoados pelo
ideário paleoliberal e se tornaram mais vulneráveis à
crise mundial, que vem afetando mais intensamente as
economias da Tríade (EUA, União Europeia e Japão).
A tendência, diga-se de passagem, é que os
países emergentes continuem a apresentar maior dinamismo, o que recomenda o prosseguimento dessa
estratégia exitosa, que nos transformou num autêntico
global player, com uma corrente de comércio bastante
diversificada.
A Aliança do Pacífico, o novo modismo do livre-cambismo regional, não passa, por conseguinte, de
uma miragem daqueles que torcem e às vezes até
jogam contra os interesses do Brasil no cenário internacional.
Trata-se de uma mistura de ideologia com fatos
mal-assimilados. Um factoide que tende a não prospe-
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rar, não se concretizar, por absoluta falta de condições
objetivas para isso.
Era o que tinha para este pronunciamento, Senhor presidente, muito obrigado!
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento. Ao
mesmo tempo, cumprimento-o pelo pronunciamento,
fazendo uma reflexão sobre os movimentos por todo
o Brasil e fortalecendo também, na sua fala, o nosso
Mercosul.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Ivo Cassol, pelo tempo necessário para o seu
pronunciamento, na certeza de que o Senador Inácio
Arruda vai aguardar, ouvindo atentamente a sua fala.
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 que, mais
uma vez, nesta segunda-feira, utilizo a tribuna desta
Casa, especialmente quando o Brasil, os nossos jovens, não só os nossos jovens, mas a população em
termos gerais foi às ruas se manifestar, especialmente
com aquilo que já estava entalado e tinha que colocar
para fora o grito de guerra.
Essas cenas nós já assistimos, nós já convivemos,
nós já vimos, e todo mundo se recorda. Isso aconteceu no passado. Aconteceu no passado, em outros
governos, e muitos deles, no passado, foram feitos
por uma questão política, por briga de poder, por briga
de espaço. Na época, nós não tínhamos a facilidade
que hoje tem a Internet, que hoje tem a facilidade de
comunicação entre todos os usuários, nos quatro cantos do Brasil e, da mesma maneira, nos quatro cantos
deste grande universo.
Ao mesmo tempo em que essas pessoas estão
se manifestando, estão reivindicando, estão gritando
contra tudo aquilo que, na sua concepção, tem deixado a desejar em várias áreas. Começou, na verdade,
pelo transporte coletivo urbano, se alastrou em outras
áreas, e muitos também fizeram e estão fazendo essa
manifestação, e continuam fazendo, quando ela é ordeira, ela é pacífica, ela traz a esperança, especialmente quando há paz.
A exemplo disso, quero aqui, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, parabenizar o povo do meu Estado de Rondônia pela manifestação que fez na última
quinta-feira, em Porto Velho e em alguns Municípios
do interior. Foi uma manifestação pacífica, ordeira,
reivindicando também o que é de direito de cada um.
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Então, parabéns aos meus irmãos rondonienses,
às irmãs rondonienses que foram às ruas e, em um
processo democrático, civilizado, deram um exemplo
para o Brasil.
Mas quero também parabenizar os demais Estados da Federação em que a maioria se manifestou
de maneira pacífica, ordeira. Em contrapartida, dentro
de todas as manifestações, infelizmente, sempre aparecem alguns arruaceiros, alguns bandidos, assaltantes, criminosos que se utilizam de uma manifestação
pública em busca dos seus direitos. Em contrapartida,
alguns fazem o que fizeram em nível nacional: depredar o patrimônio público. Mas não é só isso. Também
saquear o comércio, saquear as casas, como aconteceu em alguns lugares.
Quero dizer mais. Os que forem à rua e os que
estão indo para a rua de cara limpa, mostrando a cara
para a população, a esses nós temos que erguer os
braços e dizer: parabéns a vocês. Vocês querem o
melhor para os nossos filhos. Vocês querem o melhor
para a nossa família. Mas aqueles que usam capuz,
que escondem a sua cara, que utilizam o espaço de
um movimento em que temos 99,9% de pessoas decentes e sérias, esses que vão encapuzados, a polícia tem que continuar coibindo, porque é inaceitável.
Infelizmente, são pessoas de má índole, que estão
se utilizando dessa manifestação para beneficiar a si
próprias, destruindo o patrimônio público e, ao mesmo
tempo, o patrimônio particular.
As senhoras e os senhores que estão assistindo
em casa ou no comércio, em todo lugar, vocês que estão aí, de repente, dizendo “mas o que esse Senador
está falando, ele está contra a manifestação”. Não, eu
estou a favor da manifestação pacífica, ordeira. Mas
eu pergunto às senhoras, aos senhores: vocês concordariam que passasse alguém agora em frente à sua
casa, em frente ao seu estabelecimento, quebrasse
seus vidros, queimasse seu carro, roubasse o seu
computador, levasse embora a sua geladeira? Você
aceitaria? Com certeza não.
Então, o que estou dizendo aqui é isso: eu sou a
favor da manifestação pacífica e ordeira. Eu sou contra esses desmandos. E os Governadores de cada
Estado e a Presidenta do Brasil precisam sim colocar
polícia, separar os maus elementos e punir na forma
da lei, para que eles não estraguem, não prejudiquem
os demais, que estão reivindicando um direito e uma
expectativa da sociedade.
Por mais expectativa que tenha, a CAE, amanhã,
vai aprovar o PLS nº 310, de 2009, um projeto autorizativo para diminuir imposto. O que eu não consigo
entender, e aí eu fico triste, é por que existe isenção
de imposto de ICMS para quem anda de avião. Quem
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anda de avião é a classe média alta, quem anda de
avião é quem tem condições. No entanto, quem anda
no transporte coletivo municipal urbano ou intermunicipal paga impostos.
Dou o exemplo do meu Estado, Rondônia. Eram
17% de ICMS do transporte intermunicipal, e nós baixamos, senão me engano, para 8%. Baixamos para
8%. Com isso, os preços das passagens continuam
os mesmos.
Ouço os gritos dos quatro cantos do Brasil em
que o pessoal fala da diferença e do aumento que
houve nas passagens urbanas, nos coletivos, mas
muita gente está deixando de gritar nos quatro cantos
do Brasil sobre as passagens intermunicipais, que as
passagens interestaduais. Vou dar um exemplo: quando
saímos do Governo, em 2010, a passagem de Rolim
de Moura/Porto Velho custava R$75,00, a passagem
de Ji-Paraná/Porto Velho, senão me engano, custava
R$50,00. Hoje, dois anos e meio depois, a passagem
de Rolim de Moura/Porto Velho, intermunicipal, custa
R$104,70, aumentou quase 40%; a passagem de Ji-Paraná, R$73,00, a passagem de Cacoal, R$93,00;
Vilhena/Porto Velho, R$139,00. Em dia de promoção
da Trip consegue-se embarcar de Ji-Paraná, de Vilhena, de Porto Velho para Vilhena, para Ji-Paraná nesse
mesmo valor.
Portanto, o grito está nos quatro cantos. Infelizmente, há governo que tem subestimado a inteligência
do nosso povo e – o que não dá para entender – dá
incentivos fiscais para as companhias aéreas. Eles
ganharam na Justiça. Mas ninguém, neste Brasil, teve
a coragem de entrar na Justiça para derrubar o ICMS
dos que usam o transporte coletivo urbano estadual ou
municipal, os coletivos nos quatro cantos deste País.
Quem anda de ônibus é quem não tem carro.
Quem anda de ônibus é quem tem dificuldade, precisa
ir ao trabalho pegando três, quatro ônibus. E, para pagar esse custo, infelizmente, deixam, muitas vezes, de
comprar um litro de leite a mais ou um quilo de carne
ou uma roupa para os seus filhos.
O que me entristece é ver a continuação da isenção de imposto para quem compra um carro. Eu tenho
batido aqui a tecla não de agora, mas desde a época
em que fui Governador. É inadmissível! É inaceitável,
gente! Não dá para aceitar! Quem compra carro tem
dinheiro. Ah, você não está concordando porque comprou um carro? Você tem dinheiro, comprou um carro.
Bota três contos a mais. Vamos usar esse dinheiro da
diferença do imposto do carro. É a mesma coisa para
quem fuma: tem que pagar mais imposto, está pagando bastante. Quem bebe bebida alcoólica é também
do mesmo jeito: tem que pagar mais imposto. Agora,
quem compra um litro de leite tem que pagar impos-
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to? É inaceitável. Um litro de leite, gente, infelizmente,
para o agricultor, é mais barato do que uma garrafinha
de água. E olha a diferença do litro de leite para as
nossas crianças, especialmente na amamentação e
na saúde de cada um.
Então, há coisas no País com que não podemos
compactuar, não podemos aceitar, não podemos admitir, mas, infelizmente, estão aí, perpetuando. Olha,
mas nós temos que gerar emprego.
A indústria automobilística não para, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. A indústria automobilística
continua produzindo. O que não aguentamos mais é
esse gargalo em que vivem os grandes centros. Nós
não temos dinheiro para a infraestrutura urbana, nós
não temos dinheiro para a saúde, e se dá isenção para
quem compra um carro. Quem tem R$30 mil tem R$33
mil para comprar um carro. Eu sou a favor, sim, de nós
praticarmos juros para quem compra carro não de 0,9%
ao mês, não de 0,7% ao mês. Juros, sabe de quanto?
Zero ponto dois, 0,1% ou praticamente nada de juros,
como tem algumas montadoras vendendo carro sem
cobrar juro nenhum para fomentar o comércio dos veículos, para incentivar e motivar a geração de emprego
e o consumo. Mas tem que ser, na prática, diminuindo o
custo. Com certeza, qualquer um que está me ouvindo
aqui vai ter uma compensação muito maior, porque 1%
de juro ao mês em cima de R$100 mil é R$1.000,00
no final do mês. Portanto, se conseguirmos ter uma
redução em cima de quem consome e vai adquirir o
veículo com juro subsidiado, com certeza...
É igual nos Estados Unidos, é meio por cento
ao ano. Vamos dizer que da mesma maneira foi feito,
há poucos dias, e me coloco aqui como consumidor.
O Governo Federal incentivou que quem comprasse
caminhões, máquinas da indústria e veículos novos
pagaria juros de 2,5%. Eu, Ivo Casso, empresário,
meu filho, Júnior, que cuida das empresas do grupo
Cassol, nós adquirimos não um caminhão. Adquirimos
cinco caminhões caçamba, adquirimos máquina e implementos agrícolas. Compramos vários, compramos
caminhão carreta para transportar a produção, porque
aproveitamos o incentivo do Governo Federal. Nós não
aproveitamos por causa de isenção de imposto, não.
Aproveitamos por causa dos juros de 2,5% que o Governo Federal, Presidente, incentivou. Eu, as minhas
empresas, da minha família, do meu filho junto comigo, nós adquirimos.
Então, sou contra isenção para quem compra
carro. Tem que dar juros baixos para incentivar a indústria a gerar emprego e a gerar renda. O dinheiro da
arrecadação dos impostos, nós vamos colocar no Rio
Grande do Sul, para que o Governador do Rio Grande
do Sul possa ter mais dinheiro para atender à infraes-
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trutura das rodovias estaduais como também da malha
rodoviária não só do interior, mas também da capital,
Porto Alegre e demais Estados, tanto no Ceará como
em tantos outros lugares. Mas, não! É muito fácil ficar
fazendo festa com o chapéu alheio, dando isenção,
as prefeituras capengas e não há dinheiro em muitos
hospitais para comprar remédio.
Aí vem outra situação grave. Tem uma boa: vão
pegar o dinheiro dos royalties e colocar para a educação. Ótimo! Fico feliz com isso. Assim acaba essa
vergonha, essa briga por esse dinheiro que se viu até
agora. Mas espero que esse dinheiro dos royalties não
fique só para o Espírito Santo e para o Rio de Janeiro,
porque isso também é subestimar o resto da população brasileira. Tem que ser dividido pelo número de
habitantes em cada Estado, em cada Município desta
Federação, levando em conta a pobreza de cada Estado e não o fato de ser o Estado produtor de petróleo.
Aliás, o Estado não é produtor, porque, na verdade, nós
temos a produção de petróleo em alto mar.
Mas, além disso, eu não vi nada para a saúde.
Não vi nada, e a saúde está capenga. O Ministério da
Saúde faz muita propaganda, mas não libera quase
nada, nem as emendas dos Parlamentares ele libera.
Eu falo por mim: ano passado, nenhuma das minhas
emendas, que eram para atender Municípios de Rondônia, foi liberada, nenhuma foi liberada, nem para
comprar ultrassom, nem para comprar equipamento
hospitalar para atender os Municípios, nenhuma foi
liberada. Poucos dias atrás, estive no Palácio com o
Claudinei, e ele me garantiu que vai rever isso, porque
já estava dentro da cota a que o Parlamentar tem direito. Infelizmente, porém, o Ministério da Saúde não
tem liberado os recursos.
Mas não é só isso. Quanto, na verdade, o SUS
paga por um parto? Quanto o SUS paga por uma consulta? Quanto o SUS paga para um atendimento de
saúde? O programa é ótimo, a distribuição do dinheiro
na área de saúde para ajudar os Municípios e os Estados é boa, mas é deste tamanhozinho assim ó, não
paga as despesas.
Dou aqui como exemplo a Santa Casa das Irmãs
Marcelinas de Porto Velho, que faz um trabalho extraordinário e teve que diminuir seu quadro porque não
aguenta mais pagar as despesas com os profissionais
da área da saúde, com a compra de remédio e com
a compra de material hospitalar porque o sistema de
saúde não cobre.
E eu não vi nada, não vi sair dinheiro de lugar
nenhum. Pega essa isenção dos carros, pega esse
dinheiro aí, e passa tudo para a saúde. Os Municípios
têm que investir 15% na saúde, Sr. Presidente, mas a
maioria investe 25%, 30%. Nós tínhamos que pegar
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uma parte da receita líquida da União e deixar exclusivamente para a saúde. No passado, eu me recordo,
havia aqui a cobrança de imposto sobre o cheque.
Todo mundo acompanhou isso, existia a lei, mas, infelizmente, utilizaram esses recursos para programas
eleitorais, para cobrir furos do outro lado, e a saúde
continuou na UTI, a saúde continuou jogada às traças.
E aí se cobra do governo do Estado, cobra-se dos Municípios, é obrigação deles.
Esta Casa tem criado muitas leis, deixando o abacaxi para os prefeitos e os governadores descascarem.
Isso é muito fácil. Tenho certeza de que, no dia em que
o Senador Inácio Arruda e o Senador Paulo Paim forem governadores dos seus Estados e o Congresso
Nacional fizer uma lei em que o Estado tenha que arcar com uma despesa extra, eles ficarão muito tristes.
Temos que criar leis, sim, mas também temos
que criar receitas, porque, com a lei e com a receita,
temos a fonte para pagar. Da maneira como a Presidente colocou, ou seja, todos os recursos do pré-sal
indo para a educação, atendendo a demanda para o
ensino integral, eu concordo. Mas, na saúde, estamos
capengas.
E, por falar em saúde, ouvi o discurso da Presidente. Sei a preocupação que ela tem com a situação
que o Brasil está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, no
seu discurso, ela colocou que vai liberar, nos próximos
dias, que médicos cubanos venham para o Brasil a
fim de atenderem nas áreas onde há deficiência de
atendimento.
Quero fazer um pedido à Senhora Presidente: a
senhora que sempre tem pautado a administração pública com rigor, com seriedade e competência, vamos
primeiro liberar os médicos que já estão formados no
Brasil, que já estudaram em Cuba e nos países vizinhos, mas que, infelizmente, não passaram nesse teste
que a associação ou o sindicato dos médicos do Brasil
obriga a que eles façam. A maioria não passa, e isso
é proposital, é para valorizar a profissão. Tenho muitos médicos que são meus amigos e digo isso porque
já passei por esse problema na pele, como prefeito e
como governador.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, precisamos liberar os médicos que já estão formados e estão aqui
no Brasil. De que maneira eles podem ser integrados?
Especialmente para eles atenderem primeiro nessas
regiões mais distantes e carentes, como, por exemplo,
Costa Marques, Pimenteiras, no meu Estado de Rondônia, e nessas regiões de faixa de fronteira, onde nenhum médico formado quer atender. Não há médicos
para atender por lá, mas também não se deixa que os
outros atendam.
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E por que esses médicos não querem ir para
lá? Porque a mãe deles não mora naquela região. Se
morasse, com certeza, iriam aceitar. Se tivessem um
parente por lá, se tivessem uma filha naquela região,
com certeza iriam aceitar. Mas não aceitam. Infelizmente, é esse o preço que nós pagamos.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Mas,
além disso, Sr. Presidente, eu quero aqui parabenizar o trabalho. Não estou aqui os menosprezando. Os
médicos fazem um trabalho extraordinário, são meus
amigos, muitos têm ajudado a fazer. Em muitos lugares públicos, há o faz de conta – um faz de conta que
trabalha. E o Estado e o Município pagam, porque, se
não pagam, estão ferrados. E aí a coisa não produz.
Eu passei isso na pele. Eu senti dentro do meu
corpo isso. Não foi fácil corrigir isso. Lá, quando eu fui
prefeito, eu passei por isso. Médico quer pegar três,
quatro, cinco contratos. Nem ocupa a moita, nem desocupa a moita. Fica lá com os contratos. Quer ganhar
em todos. Isso há ainda no meu Estado.
E, ao mesmo tempo, só no Estado de Rondônia, há quatro cursos de Medicina: Unir; Facimed, em
Cacoal; São Lucas, em Porto Velho; Fimca, em Porto
Velho. Estão se formando em torno de 180, 200 médicos por ano.
E eu pergunto para vocês: eles querem fazer
residência; quantas vagas há? Vocês já pararam para
refletir? Quantas vagas há? A maioria dos médicos
não tem espaço para, após formado, fazer residência.
Conversava com meu amigo e sua esposa hoje,
junto com a minha esposa, no Aeroporto de Ji-Paraná, o Reinaldo Ceriotti, lá de Espigão d’Oeste, sobre
a Ingrid – filha da minha amiga, ex-prefeita e deputada estadual, assessora do meu irmão lá em Rolim de
Moura – que quer fazer radiologia. A dificuldade que
é para ter espaço para fazer residência.
No nosso Brasil, que precisa de tantos médicos,
nós não temos espaço para fazer residência. E olha
que esses médicos querem trabalhar de graça. Olha
que esses médicos querem fazer residência para se
profissionalizarem, se capacitarem, para poderem ajudar a nossa Nação, os nossos Estados, ajudar nossas
regiões. E não podem fazer residência.
Eu, quando fui Governador do Estado de Rondônia, criei residência em várias áreas no meu Estado.
Tive dificuldade na época, mas hoje está lá a residência.
Quase que o Governo que está aí, da nova Rondônia,
perdeu. Nós fomos atrás do MEC; corremos atrás do
Ministério da Saúde. Conseguimos reativar. Mas infelizmente, no Brasil inteiro, não se aproveitam hoje 10%
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dos médicos para fazer residência. Essa denúncia eu
faço aqui desta tribuna, aqui nesta Casa.
Aí não adianta trazer médico de fora. Primeiro,
nós precisamos aqui dar espaço em hospital particular.
Precisamos que o Governo Federal, a Presidente Dilma crie uma bolsa residência. Crie uma bolsa residência para que esses jovens médicos, recém-formados,
possam fazer residência. Eles querem fazer residência.
Mas não; são só médicos que vão poder consultar, assinar receita e encaminhar para fazer a saúde básica
da família, enquanto, na verdade, a maioria quer ser
cirurgião, quer fazer pediatria, quer fazer cardiologia,
quer fazer radiologia, a exemplo das duas médicas
amigas minhas, da minha família, que estão sempre
junto comigo, que não conseguiram até agora e são
pessoas já formadas praticamente há quase um ano.
E aí se fala: “Olha, vamos trazer gente de fora,
caso não se preencham as vagas”. Então, pode se
preparar, Presidente, já pode trazer, mas, antes de
a senhora trazer, eu gostaria que a senhora primeiro
nos ajudasse aqui nesta Casa: mande um projeto de
lei na forma de medida provisória – porque já vieram
tantas medidas provisórias que uma a mais não vai
fazer diferença – para convalidar esses médicos que
estão no Brasil, estão apoiando, estão ajudando e têm
dificuldade.
E o intercâmbio com Cuba? Nem assim consegue o pessoal daqui, com a dificuldade que há. Não,
mas o teste é “facinho”.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Lógico,
é fácil, é fácil mesmo. Então, vamos fazer uma prova
aqui? Vamos fazer uma prova desse teste que é praticado para esses médicos que estudam fora? Vamos
pegar esse mesmo teste e colocar nas mãos dos médicos formados nas nossas universidades federais?
Com certeza, a maioria não passa. É igual ao exame
da Ordem dos Advogados do Brasil: a maioria não
passa, tem dificuldade. Mas, por causa disso, vão ser
maus profissionais? Não! Não vão ser maus profissionais, não; vão ser ótimos profissionais também. Têm
conhecimento, têm competência. O que nós precisamos
é dar credibilidade; precisamos dar apoio; precisamos
dar segurança.
Então, Presidente, a proposta da Presidente Dilma
é importante para o Brasil, é fundamental para o Brasil,
mas, para isso, nós precisamos urgentemente que a
nossa Presidente faça imediatamente a convalidação
desses que se formaram em países vizinhos. Alguns
dizem o seguinte: “Ah, mas há um médico aqui que se
formou aqui na Bolívia”. Onde é que você viu médico
da Bolívia? Vamos colocar nas mãos deles as pessoas
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para serem tratadas? Vamos! Mas, se eles não fizeram
residência, eles não vão fazer cirurgias; vão fazer o tratamento da saúde básica. É disso que se precisa nessas
cidades mais distantes: é a consulta, é o trabalho corriqueiro, que muitos farmacêuticos faziam até tempos
atrás – porque hoje é proibido também aos farmacêuticos fazer; esse é o complô. Antigamente, você chegava
na farmácia – eu cansei de fazer isso, Sr. Presidente – e
dizia: “Olha, eu quero um remédio para a garganta; eu
estou com a garganta inflamada”. Hoje não pode. Hoje
você tem que primeiro ir ao médico, pagar a consulta lá;
aí você dá uns trocos lá, depois você passa lá e tem a
receita na mão. Antigamente podia. A não ser que você
chegue na farmácia e peça o remédio que você quer.
Ele não pode dizer: “Para a garganta, é bom isso; para
gripe, é bom isto aqui; para outra, é bom isto aqui” Agora, você tem uma inflamaçãozinha, mas o farmacêutico
não pode lhe receitar.
Então, nós precisamos, sim, nossa Presidente
Dilma, é convalidar urgentemente essas pessoas, os
nossos amigos brasileiros que saíram do Brasil, foram
nos países vizinhos. E podemos fazer mais, Presidente – Presidente, quando eu falo, é a nossa Presidente
Dilma. E podemos fazer mais. Na medida provisória,
todos esses profissionais que se formaram nos países
vizinhos, que trabalhem na faixa de fronteira, Senhora
Presidente. Se colocarem 150 quilômetros com a divisa de faixa de fronteira com os países vizinhos, esses
lugares distantes, todas as pessoas vão trabalhar. Eu
conheço muitos amigos e amigas que estão indo na
Bolívia, que estão indo em Cuba, estão estudando –
alguns já são formados –, e não conseguem trabalhar,
quando eles poderiam estar lá na ponta, fazendo atendimento básico, dando remédio para a febre, dando
remédio para gripe, dando remédio lá para a virose.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – E aí os
exames principais não é o medico que faz. Ele olha no
olho, ele olha na garganta, ele bate no peito, olha aqui
e olha lá e diz: “Agora, o restante quem vai fazer é o
exame de sangue, é o exame de urina, é o resto dos
exames que vai dizer se há alguma infecção, alguma
coisa a mais”. Então, tem que se dirigir a outro local.
Portanto, hoje nós precisamos, urgentemente –
é para ontem já –, é trazer esses profissionais para a
legalidade. E aí, sim: o restante que faltar vamos trazer
de fora; mas trazer de fora não para ele ficar em São
Paulo; é trazer de fora não para ele ficar em Brasília,
porque aqui tudo é bonito; lá no meu gabinete, no 16º
andar, você olha de um lado e vê aquele lago bonito;
você abre a janela do outro, você vê aquelas...
(Interrupção do som.)

753

Junho de 2013

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Mais
um minutinho aqui, Senador Inácio Arruda. Eu já concluo aqui.
Muitos dos profissionais que se formam hoje, a
exemplo de Rondônia, onde se formam em torno de
quase 200, 80% saem de lá e vão embora para outras
regiões. Por quê? Porque são pessoas de outros Estados que se formam lá e que voltam para seus Estados. Alguns ficam, a exemplo do que citei agora aqui.
Então, portanto, nós precisamos urgentemente
alocar recursos, mas não recursos municipais, porque
o Município já está quebrado; o Município já está com o
pires na mão; o Município, na verdade, já foi estuprado,
arrebentado, sem ter direito de fazer o BO, sem fazer
nada. É assim que estão os Municípios. Meu irmão, por
exemplo, na cidade de Rolim de Moura, não paga as
contas, e todos aqui continuam em busca de migalhas.
Então, nós precisamos que os recursos da saúde
sejam direcionados, na verdade, para a saúde. Mas,
de onde vamos tirar? Eu já dei a fórmula: acabem com
o incentivo dos carros, chega de dar incentivos fiscais
para carro, pega esse incentivo e bota para a saúde.
Se arrumaram dinheiro para botar na educação, que
é dos royalties, por que não pegamos, então, a isenção dos carros e colocamos na saúde? Com isso, nós
vamos ter os recursos, Sr. Presidente, e, com certeza, nós vamos ter menos sofrimento nas filas, porque
só quem está na fila, quem está dentro dos hospitais,
quem precisa do atendimento médico sabe a situação
que está vivendo a nossa população nos quatro cantos.
Por mais que as pessoas tenham se desdobrado, temos muitos políticos ruins. Vamos ser bem claros
aqui também. Temos muitos prefeitos que, infelizmente,
são carnes de pescoço, são nós cegos, são ruins de
serviço. Criaram uma expectativa em época de eleição,
enganaram todo mundo, e a população de eleitores se
deixa levar muito fácil. Mas nós também temos muita
gente boa, nós temos muita gente séria, e as pessoas sérias, competentes, comprometidas com a causa
pública precisam ter apoio desta Casa. Elas precisam
ter apoio do Congresso Nacional, precisam ter apoio
do Governo Federal.
Eu passei pela prefeitura e fiz, Presidente. Eu fui
homenageado, em 2000, como o 22º melhor prefeito
do Brasil, uma das melhores saúdes do Brasil. Então,
não é difícil de fazer. Agora, para isso, nós precisamos
responsabilizar todos aqueles que têm o compromisso e a obrigação de ajudar a fazer um Brasil melhor.
É por isso que as manifestações estão nas ruas,
é por isso que a população não aguenta mais.
Vejam, nos Estados Unidos, você compra uma
coisa hoje, volta daqui a dois anos lá, e o preço é o
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mesmo. Aqui, você compra o tomate hoje e, amanhã,
você paga o dobro.
As especulações têm que acabar também tanto
de um lado quanto de outro, para que a gente possa
garantir estabilidade e para que o País possa viver em
paz. Portanto, é fundamental o controle da inflação.
Vou mandar aqui um recado para o Presidente
do Banco Central. Não sou economista, a minha faculdade é a faculdade da vida, sou empreendedor de
sucesso, sou político de sucesso. Vocês não controlam,
Presidente e diretores do Banco Central, inflação aumentando juro, não. Vocês controlam inflação botando
mais dinheiro no mercado, com juros subsidiados, na
medida certa e na dose certa. Aumentando os juros,
vocês aumentam a crise; se vocês aumentam a crise,
vocês aumentam a demanda; aumentando a demanda, aumenta a inflação. E aí o Brasil está no prejuízo
que está hoje.
Então, portanto, com a experiência que eu tenho
na iniciativa privada é que eu quero contribuir para um
Brasil cada vez maior e melhor, onde todo mundo ganhe.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Ao mesmo tempo, com todas essas manifestações nas ruas,
eu quero pedir que elas sejam pacíficas, que sejam
ordeiras e que as pessoas que estão em casa ou indo
à igreja orem; orem por aqueles que estão nas manifestações, pelas autoridades, por todo mundo, para que a
gente possa trabalhar em conjunto com um só propósito
para o Brasil e para uma Rondônia cada vez melhor.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ivo Cassol, que termina o
seu pronunciamento pedindo paz nas ruas. Mobilização, sim; violência, não. Estou certo?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Fora do
microfone.) – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador.
Passamos a palavra, neste momento, ao nobre
Senador Inácio Arruda, Senador com quem eu tive a
alegria de ser Deputado Federal. Apresentamos alguns
projetos juntos, como o fator previdenciário, o fim do
fator, as 40 horas, e V. Exª, hoje, é um dos melhores
Senadores da República.
É uma alegria ouvir o seu pronunciamento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna
para discutir tema que examinamos na segunda-feira
da semana passada.
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Sempre a segunda-feira é um dia mais difícil,
como V. Exª bem dizia para mim, há pouco. E é verdade. Eu tinha agora uma reunião em Limoeiro do Norte,
na Universidade Estadual. Pedi para cancelar, porque
era importante voltar a Brasília nessa hora em que a
Presidente da República discute uma pauta que responda aos anseios da sociedade, principalmente da
juventude brasileira, que se mobiliza em torno de algumas causas muito importantes.
Então, às segundas-feiras, às vezes, alguns Senadores têm que atender à sua comunidade. Isso também
acontece nas sextas-feiras. Por isso é que segundas e
sextas são dias de debate. Os Senadores continuam
na sua grande responsabilidade, discutindo com a população dos seus Estados, ou em compromisso fora
do seu Estado e fora de Brasília, em eventos patrocinados por uma quantidade enorme de organizações
que o Brasil, por sorte, possui. E outros no exterior.
Há uns que são muito chamados para conferências
no exterior, etc.. Eu até me preocupei, porque eu vi,
na quinta-feira, que alguns Senadores estavam questionando por que estava faltando Senador. Quer dizer,
não conseguiram enxergar minimamente o compromisso dos seus colegas, ao achar que só eles têm o
dom da presença, quando faltam muitas vezes aqui,
no plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª está coberto de razão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Claro! É para a gente entender isso, se não a gente
fica passando essa ideia que a mídia quer passar, a
mídia conservadora, da direita brasileira, que sempre
trata o Congresso Nacional na base da pedrada. É
isso o que acontece.
Hoje, o Congresso é mais democrático, é mais
aberto. Há um Senador que saiu da periferia de Fortaleza, que nasceu numa família pobre; há V. Exª, que
vem do setor sindical, da área de metalúrgicos; há
negros, há brancos, há pobres; e continua havendo
amplos setores conservadores, porque essa ainda é
a marca do Senado Federal, como é a marca ainda
do Congresso Nacional. Era preciso haver mais metalúrgicos aqui, no Congresso Nacional, mais pedreiros.
Aliás, é preciso pedreiro no STF, metalúrgico no STF.
É preciso oxigenar aquilo lá com gente do povo. Então,
essas mudanças mais profundas na política brasileira é
evidente que exigem essa ampla mobilização popular.
E eu quero partir disso, partir de que, longe de
criar alguma dificuldade – e foi isso que levantei, inclusive na segunda-feira passada –, acho que devemos
reafirmar que nós devemos ampliar a mobilização, ampliar para propor questões avançadas do povo.
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Vejam, por exemplo, o Movimento dos Sem Terra
ou o dos trabalhadores rurais, através dos seus sindicatos, que clamam por uma reforma agrária mais
ampla, com recursos, com crédito, para permitir que
você seja um assentado da reforma agrária, mas tenha condições de produzir. Para quê? Para baratear
os alimentos, porque grande parte, Paim, meu Presidente, da produção que chega à mesa do trabalhador
para alimentá-lo vem da pequena propriedade. É daí
que vem. Então, você tem que incentivar, ter um vasto
programa que permita incentivar essa produção agrícola, inclusive possibilitando uma reforma agrária mais
ampla no Brasil.
Então, essa é uma questão central. Essa é uma
pauta avançada. Essa distorce da pauta conservadora, porque a pauta conservadora, a direita quer levar
o movimento não é para o Brasil avançar, não. Quer
levar o movimento para atrasar o Brasil, porque eu disse aqui, na semana passada: foi uma conquista botar
um operário para dirigir o Brasil, mas evidentemente
que há setores conservadores do Brasil que não vão
aceitar isso nunca, porque não admitem que um operário possa governar, e bem, o País. Um operário que
foi capaz de dizer para algumas nações que o Brasil
existia, e que o Brasil tinha governo, e que os nossos
chanceleres não iam mais tirar os sapatos para entrar
na sua nação, a não ser que eles tirassem os sapatos
também para entrar aqui.
Quer dizer, é essa a qualidade. Nós aumentamos
e melhoramos a qualidade política do Brasil com um
operário. Depois veio uma Presidente, uma mulher.
Mas não se trata apenas de uma mulher. É uma mulher que pela primeira vez dirige a Nação brasileira,
mas uma mulher avançada, uma mulher progressista.
Essa é a questão central.
Então, quando o movimento social eclode, temos
que, ao examinar, ao debater, olhar o sentido do movimento. É um movimento capaz de abraçar bandeiras avançadas no nosso País, de não se deixar levar
pela direita, pelos conservadores, pelos saudosistas
das ditaduras? Vamos examinar isso. É evidente que
esses setores buscaram se infiltrar.
Alguns canais de televisão conservadores, mais
à direita, que batem numa tecla só, no nosso País,
chegaram a querer conduzir o movimento, a fazer a
pauta do movimento, a dizer o que o movimento tinha
que dizer, que é a pauta deles, e não a pauta do povo
brasileiro. Quer dizer, a pauta ficou sendo a pauta da
direita, tentando empurrar a sua pauta no meio do
movimento social. Muito corretamente, o Movimento
Passe Livre disse: “Opa, vocês, não; essa direitona,
não.” A direitona, que incita as ações contra o Congresso Nacional, contra o Itamaraty, como fizeram,
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tentando incendiar, ou para ir ao Palácio do Planalto,
para ir aos governos, para incendiar palácios, destruir
prefeituras, os atos de vandalismo, isso é incitação
da direita via mídia conservadora e via infiltração no
movimento social.
É muito interessante o depoimento de um casal
de médicos, em Belo Horizonte, na manifestação do
último sábado. Ele disse: “Fui lá com meu equipamento.”
Eram três pessoas: o médico, o irmão e a esposa do
médico, que também era médica. “Fui lá com meu equipamento de primeiros socorros, porque a manifestação
é de grandes proporções, as pessoas podem precisar.”
Uma pessoa é empurrada do viaduto. No meio
daquele tumulto, empurraram a pessoa do viaduto, e
a pessoa ficou em estado grave. Eles tentaram entrar
no cordão de isolamento da Polícia, e a Polícia não
deixava. Aí vem um encapuzado e diz: “Eu vou conversar com a Polícia, porque eu também sou policial.”
O médico olhou para ele – de fato, conseguiu passar
pelo cordão de isolamento – e pensou: era esse que
estava incitando a população na manifestação contra
a Polícia, para haver o confronto. Havendo o confronto, as manifestações justas e corretas se transformam
numa espécie de vandalismo, de atos violentos que,
na verdade, resultarão contra a população, porque, se
há um retrocesso político, ele é contra a população,
é contra o nosso País, que está buscando se consolidar como uma força presente nos grandes debates
internacionais, um País que se está preparando para
o futuro. É isso o que estamos assistindo no Brasil. E,
de repente, você pode ter a sua pauta tomada.
Esse cuidado nós temos que ter, porque, em
1962, em 1963 – antes de 1964 –, a direita vinha orquestrando o golpe. Obrigaram Getúlio a se matar,
tentaram impedir a posse do Juscelino, pressionaram
bastante, continuou o movimento golpista o tempo
inteiro, até que eles conseguiram colocar o povo nas
ruas, com bandeiras parecidas com as de hoje. Colocaram a massa nas ruas com causas justas, mas que
foram assaltadas, como sempre, pela direita. E aí levaram ao golpe. Ou o golpe não foi feito com a massa
gigantesca nas ruas?
Então, temos que ter isso em mente para não
cairmos no jogo, não cairmos na provocação. Temos
que ter a habilidade e a capacidade de compreender
qual é o jogo que está sendo jogado. Se compreendermos, teremos condições de colocar na pauta com
a Presidenta da República e com a sociedade brasileira algo avançado.
Vejo a questão da reforma agrária ainda um ponto pendente entre nós. Vejo a questão da redução da
jornada de trabalho, porque, Senador Paim, como é
que pode? Estamos desonerando tudo! Qual é a con-
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trapartida? Não há contrapartida? A contrapartida é
reduzir a jornada de trabalho. Há muita máquina, há
muito equipamento sofisticado. Essa é a hora de se
reduzir a jornada de trabalho. Está nas mãos do Presidente da Câmara. Está pronta para ser votada a
emenda constitucional.
Foi aprovada por unanimidade na Câmara emenda de minha autoria e do Senador Paim. Nós dois a
fizemos quando éramos Deputados. Já faz tempo. Já
podia ter sido votada. A emenda foi aprovada, por unanimidade, na comissão de mérito. É hora de submeter
à votação na Câmara dos Deputados uma pauta avançada. É hora de liquidar o fator previdenciário, matéria
discutida aqui, no Senado, pelo Senador Paulo Paim,
por todos nós. Está na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Já existe um substitutivo pronto. É só votar.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro. E está pronto para ser votado, fruto de um
acordo que incluiu o Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Fruto de um amplo acordo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Incluiu o Governo o acordo. Penso que é hora de
nós entrarmos, aqui, neste debate, para fortalecer
essa mobilização popular, social, que pegou um tema
também abrangente: a mobilidade urbana no Brasil.
E não é algo fácil.
Veja as cidades brasileiras, Paim. Uma cidade
como São Paulo tem menos de 100 quilômetros de
metrô. O metrô de São Paulo foi inaugurado em meados da década de 70! Tem menos de 100 quilômetros
de metrô rodando. Então, é evidente que vai causar
problema. O Rio de Janeiro tem menos de 50 quilômetros de metrô rodando. Isso é uma vergonha! Isso
é uma vergonha! Se você falar disso lá fora o sujeito
de outro país ouve e diz: “Não é possível!”. Então, é
preciso investir pesadamente.
Mas para fazer um metrô de qualidade, subterrâneo, como é no mundo inteiro, para não inventar um
metrô disputando com automóveis ou destruindo áreas
verdes para fazer veículos leves sobre pneus, sinceramente... Uma cidade como Brasília tem que estar
cortada por metrô de ponta a ponta, tem que ter uma
malha metroviária. Chega-se do mundo inteiro a esta
cidade e não há mobilidade nenhuma. Em São Paulo,
é uma coisa caótica. Cumbica, Viracopos e Congonhas
não têm ligação metroviária nenhuma. Que coisa vergonhosa! Quando se fala em fazer trem-bala, a Europa
toda está cortada por trem de alta velocidade, o Japão
inteiro, a China, a Índia agora está sendo cortada por
metrô e por trem de alta velocidade. E nós ficamos
aqui recuados.
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Não há fábrica para produzir um tatu, que é essa
máquina que sai fazendo o metrô e deixando já quase
tudo pronto, já vai montando as placas de concreto e
deixando tudo pronto para fazer as estações. Não há
uma fábrica no Brasil.
Nós, por sorte, havíamos feito um contrato – posso
dizer –, pela eficiência de planejamento e de organização do Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes,
que se antecipou, preparando um metrô para, quando o
sucessor dele chegasse, ter um projeto pronto na mão.
Ele preparou o que nós chamamos lá em Fortaleza de
Linha Leste do metrô. São 12 quilômetros de metrô,
todo subterrâneo. É uma coisa de qualidade. Tem de
ser bom para servir o povo do nosso País, para servir
o povo do nosso Estado, no caso do metrô de Fortaleza. Tem de ser de qualidade.
Começou a preparar o projeto. Aí, veio a Presidente Dilma e disse: “Vamos fazer um plano de mobilidade, e, no plano de mobilidade, vamos destinar
para Fortaleza R$2,4 bilhões”. Fortaleza não tinha um
projeto, à época, mas existia esse projeto do Governador. Então, ele o entregou à Presidente Dilma. Ela
disse: “Ok, vamos apoiar”. A obra está dentro dessa
matriz que responde às necessidades de uma Copa
do Mundo e nos custará R$3,34 bilhões, que estão
sendo investidos em Fortaleza, no metrô. Tem mais o
VLT, que também ajuda muito a nossa cidade, é um
grande investimento de quase R$200 milhões.
Então, essa questão da mobilidade é estratégica.
Por quê? Porque temos 85% da população morando
nas cidades. Então, é uma questão explosiva responder a essas necessidades.
E o plano tarifário, a tarifa, não é a da lógica de
mercado. Esses trogloditas que discutem tudo na lógica do mercado têm de começar a pensar. E o Governo também. A tarifa é social. É fato, o metrô de Nova
Iorque que vai completar, ou já completou, este ano,
130 anos de existência, passou quase 100 anos com
a mesma tarifa. Quase 100 anos. Por quê? Porque
era social, era para conduzir os trabalhadores, para
transportar os trabalhadores naquela grande cidade
americana. Então, temos de pensar em um transporte público de tarifa social. Acho que é esse o caminho
que temos de adotar.
E investimentos de grande porte. A Presidente
anunciou mais R$50 milhões de investimentos em
transporte público de massa: metrôs, trens e ônibus.
Acho que nós temos de investir em metrô, em trens.
Acho que é o principal. O Brasil é diferente de muitos
países da Europa, dos Estados Unidos e da China, onde
as terras são públicas. Quando se faz uma obra, está
fazendo em terra pública. No Brasil, para você alargar
uma via, os preços são exorbitantes, os especuladores
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imobiliários cobram fortunas incalculáveis para você
fazer o alargamento de uma via pública que vai beneficiar toda a cidade e que também beneficia esses
proprietários. No entanto, eles cobram caríssimo para
que você possa fazer um alargamento de via. E criam
pendências judiciais que não têm solução. Às vezes,
você encontra uma casa no meio de uma avenida porque não houve solução jurídica para aquele imóvel ser
finalmente indenizado e se chegar a um acordo.
O metrô subterrâneo, você constrói debaixo de
uma avenida, do Eixão. Qual o problema? Até chegar
a Sobradinho. Outro, pela Esplanada dos Ministérios;
outro ligando as regiões do Lago Sul e do Lago Norte.
Qual é a dificuldade? Não existe. Você não vai precisar
desapropriar nada. Assim, nas cidades, nas grandes
vias já abertas, pode-se colocar o metrô sem grandes
indenizações, sem grandes prejuízos. É esse investimento que temos que fazer, é correto a Presidente
tratar dessa questão.
A educação, a questão dos 10% do PIB para a
educação, dos royalties, do Fundo Social do Pré-Sal.
Fiz essa lei ser aprovada aqui, quando fizemos o novo
marco regulatório do petróleo. Infelizmente, a questão
do Fundo Social, por incompreensão política, foi vetada na época. Agora voltou, e devemos dar velocidade.
Tenho um projeto que está na Comissão de Assuntos
Econômicos, que ficou retido por um ano, só com pedido de vista. Só porque é iniciativa de um
Deputado? De um Senador? É por isso? Isso é
um equívoco, uma barbaridade, uma coisa estúpida.
Às vezes, as Lideranças cometem esse tipo de erro e
até de abuso. Acho que temos que dar velocidade à
aprovação do Fundo Social do Pré-Sal, e, na Câmara,
estão os recursos dos royalties, para destiná-los todos
para a educação.
Na saúde, é bom que se faça o registro, nesta
Casa, que alguns que cobram muito da saúde roubaram R$40 bilhões da saúde de 2007 para 2008. Aquilo
é que foi roubo. Tiraram da saúde pública brasileira,
vergonhosamente, a CPMF, que era o tributo de menor alíquota de todos, só que era um tributo que, também, ao ser um agente fiscal forte, agia sobre todas
as contas do País. Tiraram, com esse discurso de que
não ia para a saúde. Que papo é esse? Esse recurso
também ia para a saúde, ia para equipamentos, para
a construção de hospitais, de unidades hospitalares.
Fizeram essa mão-de-gato na CPMF. É preciso, agora,
encontrar a forma adequada para ampliar os serviços
de saúde do País.
E digo a V. Exªs que o problema dos serviços de
saúde não é a contratação de médicos. São as unidades, muitas vezes inadequadas. Podemos estar caindo
num conto de sereia em achar que só trazendo médico
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do exterior vamos resolver o problema. Primeiro, porque não há 6 mil, 8 mil médicos no exterior disponíveis para trazer para cá. Por exemplo, há uma medida
simples, Senador Paulo Paim: dezenas, centenas de
médicos brasileiros fizeram Medicina em outros países, inclusive em Cuba, mas também fizeram aqui na
América do Sul, na Espanha, na Europa e em outros
países, que não tiveram ainda os seus diplomas revalidados no Brasil. Vamos resolver essa coisa mais
simples, dialogando com o Conselho Federal de Medicina, com os sindicatos de médicos, a fim de ampliar a
formação de médicos no Brasil, ampliar as vagas dos
cursos de Medicina. Vamos dobrar as vagas do curso
de Medicina no interior do País. Muitas regiões do Ceará estão ganhando médicos sabe por que meio? Os
cursos de Medicina que foram para Barbalha, no Cariri
cearense, e o curso de Medicina que foi para Sobral,
também no interior cearense, porque ali o médico vai
se preparando, são seis anos convivendo ali, casa ali,
estabelece família, e ali ele vai ficar.
Então, Sr. Presidente, eu vejo que muitas coisas
podem ser resolvidas com ajustes simples, nossos,
para resolvermos essa pauta justa do povo brasileiro,
da nossa juventude, que começou com a mobilidade e
ampliou-se para milhares de pequenos pedidos de cada
um, incluindo saúde, educação e segurança pública no
Brasil. E é evidente que cada um vai colocando a sua
pauta: corrupção, combate permanente, sistemático à
corrupção, que é uma chaga que atinge todas as nações. Precisamos estar atentos a essa questão, mas
com a pulga atrás da orelha.
Não vamos deixar que as mobilizações, que as
manifestações populares da nossa juventude brasileira sejam abocanhadas pela direita, para fazer esse
discurso fácil do fascismo, do nazismo, contra os partidos. O que é isso? Os partidos que conquistaram a
democracia, que consolidaram o processo democrático brasileiro, que abriram a democracia. Quando se
fechou o governo, também se fecharam os partidos,
isso no Estado Novo, na ditadura militar. Foi assim,
com esse papo de: “Partido não, porque partido não
nos representa!”. E quem representa? Quem é essa
parte que está reivindicando que nenhuma outra parte
representa? Quem é essa parte?
Precisamos estar atentos e ter a tranquilidade de
colocar a mobilização abraçando as causas às quais
eu adiciono: redução da jornada de trabalho; fim do
fator previdenciário; saúde pública, para encontrarmos
a questão do financiamento, porque aqui é que está o
problema, e se não tratarmos disso, não haverá como
pagar os médicos vindos do exterior nem qualquer outro profissional. Temos de tratar aqui do financiamento
da saúde pública brasileira, assim como na educação
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estamos encontrando o mecanismo. E já proponho que
os royalties da mineração também sejam destinados
para a educação, para que possamos chegar aos 10%
do PIB, porque só com o pré-sal e com o Fundo Social
ainda ficamos longe dos 10% do PIB para a educação.
Então, Sr. Presidente, quero também me congratular com V. Exª, porque acompanhou toda essa movimentação popular. Vamos continuar acompanhando.
Somos daqueles que adoramos a mobilização popular,
que queremos incentivá-la, nesse sentido transformador
do nosso País. Eu mesmo proponho o socialismo, que
é muito mais avançado do que o sistema capitalista.
Acho que devemos colocar umas faixas, uns cartazes.
Os que defendem o socialismo levem o seu cartaz defendendo o socialismo, para aprofundar o caminho do
Brasil e, mais adiante, dar um passo mais avançado.
Acho que esse movimento pode, sim, ajudar o
Brasil. Eu acho que pode. Eu acho, Paim, que, com a
inspiração de V. Exª e de muitos amigos que atuam
no Parlamento brasileiro, mas que atuam também no
movimento sindical, atuam no movimento social, na
estrutura organizada, nas universidades, essa energia
pode ser canalizada. Ao invés de ser canalizada para
o que pensa a “direitona” brasileira, pode ser canalizada para transformações sociais mais profundas no
Brasil, que é o que o povo almeja: qualidade de vida,
melhorar a mobilidade, a educação, a saúde. É esse
processo. Acho que podemos ir por aí.
Por exemplo, há uma cantilena às vezes midiática a favor dos juros, em defesa dos juros altos. Com
juros altos nós pagamos caro, com juros altos não há
dinheiro para mobilidade. No ano passado, foram R$219
bilhões! Imagine se podemos pegar R$219 bilhões
para construir metrô no Brasil e garantir um meio de
transporte mais adequado, para garantir uma saúde
pública mais adequada, para garantir um sistema de
educação mais adequado. Mas nós estamos entregando para a banca.
Nós fizemos a renúncia fiscal no setor de automóveis. Eles remeteram. Nós fizemos uma renúncia
de quase R$27 bilhões, e eles ainda remeteram R$27
bilhões para o exterior – R$27 bilhões eles remeteram
de lucro para o exterior, e mais a renúncia. Se você somar a renúncia fiscal que você fez e a remessa enviada
para o exterior, significa algo em torno de R$54 bilhões
que podiam estar aqui no Brasil, ajudando o Brasil.
Nós podemos avançar mais na área da produção
agrícola, produzindo aquilo que vai sustentar a nossa
agricultura, que são os fertilizantes, aqui no Brasil. O
quarto maior consumidor de automóveis do mundo
precisa ter um motor, um só, meu caro Paim, um motor
nosso, produzido aqui, que diminua os custos, inclusive, de pagamento de royalties e patentes de equipa-
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mentos de alta tecnologia, que nós temos que fazer
ano a ano. No setor de medicamentos, de cuja maior
parte da produção nós pagamos royalties, nós pagamos patentes, aos grandes laboratórios estrangeiros.
Então, nós precisamos fazer avançar o nosso
Brasil. Eu acho que o movimento tem que ter esse
sentido, tem que ter esse caminho. Esse é o caminho
mais adequado para que as amplas mobilizações populares ajudem o Brasil, porque é isso que todos nós
desejamos. É o desejo do nosso Presidente Paim, é o
meu desejo e, tenho certeza, é o desejo de todos que
estão assistindo à juventude se mobilizar.
E, agora, não é só a juventude. Eu vi a juventude comunista da década de 50 também na rua. Estavam lá no Rio de Janeiro, e nós éramos do Partido
Comunista, com o povo, na rua, etc. e tal. Então, quer
dizer, é uma mobilização de muitas faixas etárias, que
se reúnem com um sentido – o Brasil pode ser muito
melhor, tem como ser e tem que tirar as travas que os
conservadores têm conseguido impor ao nosso País.
Se nós rompermos essas travas, aí sim, nós vamos
ter um país muitíssimas vezes melhor do que o que
nós conquistamos.
Os dez anos últimos, de Lula e Dilma, mostraram,
ao tirar 30 milhões da miséria, que é possível. Isso é
possível. Agora, com os conservadores, com a direita,
não é. Eles querem retrocesso. Eles não querem distribuir riqueza; eles querem concentrar mais riqueza.
Então, vamos pelo caminho mais avançado. É a minha
opinião, meu caro Senador Paim, para a gente não cair
no conto da sereia. Não cair. Acho que a gente tem
que estar muito vivo.
Nós temos alguma experiência da batalha política no Brasil. Nós sabemos como se move o tabuleiro,
como ele caminha, como ele se mexe. Isso tudo nós
conhecemos. E sabemos que o povo não é bobo. O
povo não é bobo! O povo é sabido. A sabedoria popular
pode conduzir essa ampla mobilização social brasileira
no caminho dos avanços.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Inácio Arruda,
sempre brilhante, apontando caminhos, inclusive ampliando a pauta, como essa das 40 horas, da reforma
agrária, da questão do fim do fator. E apontando para
o fortalecimento do processo democrático.
A população entendeu o que V. Exª disse em seu
pronunciamento. Nós temos que fortalecer o processo
democrático. Nada contra as mobilizações. Que elas
sejam mais amplas, mas que caminhem no avanço
da pauta da distribuição de renda e do fortalecimento
da democracia.
Parabéns a V. Exª!
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há sobre a mesa o Requerimento n° 702, de 2013,
em aditamento ao Requerimento n° 629, de 2013, do
Senador Jorge Viana, que requer alteração da data
da missão para representar esta Casa na Reunião
de Presidentes de Parlamentos da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa – CPLP, a ser realizada
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em Lisboa, Portugal, a fim de considerar o período de
18 a 20 de junho de 2013.
A Presidência, nos termos do art. 41 do Regimento Interno, por analogia, defere o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 704, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 154, de
2013, ao Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2007,
por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PT/RS).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Senado Federal recebeu, da Senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 249, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 51,
de 2012 (nº 1.804/2011, na Casa de origem), de
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
dispõe sobre a criação de funções comissionadas
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei
nº 12.828, de 2013;
– nº 250, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2003 (nº 7.032/2002, na Casa de origem, do
Deputado Luciano Pizzatto), que cria o Parque
Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no Estado do Paraná, sancionado e transformado na
Lei nº 12.829, de 2013;
– nº 253, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 402, de
2005 (nº 6.579/2009, na Câmara dos Deputados),
do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de homenagem permanente
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a Santos Dumont, o pai da aviação, nos aeroportos, bases aéreas e similares, sancionado e
transformado na Lei nº 12.831, de 2013;
– nº 254, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de
2013 (proveniente da Medida Provisória nº 597,
de 2012), que altera dispositivos das Leis nºs
10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, e 9.250, de 26
de dezembro de 1995, que altera a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas, sancionado e transformado na Lei nº 12.832, de 2013; e
– nº 256, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 163, de
2000 (nº 6.167/2002, na Câmara dos Deputados),
do Senador Luiz Pontes, que autoriza a criação
do Fundo de Apoio à Cultura do Caju (Funcaju),
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 12.834, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Senado Federal recebeu o Aviso n° 192, de 20
de junho de 2013, do Ministro de Estado da Fazenda,
em resposta ao Requerimento n° 1.152, de 2012, de
informações, de iniciativa da Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Comissão requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº S/28,
de 2013 (nº 215/2013, na origem), do Supremo Tribunal Federal, submetendo à apreciação do Senado a
indicação da Desembargadora ANA MARIA DUARTE
AMARANTE BRITO para compor o Conselho Nacional
de Justiça, em conformidade com o disposto no art.
103-B da Constituição Federal.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº S/29, de
2013 (nº 216/2013, na origem), do Supremo Tribunal
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Federal, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor LEONARDO DE FARIAS DUARTE
para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, em conformidade com o disposto do art. 130-A
da Constituição Federal.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 72, de 2013,
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei Senado nº 186, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 72/2013/CE
Brasília, 18 de junho de 2013
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2008, de autoria
de Sua excelência o Senhor Senador Cristovam Buarque, que “Insere parágrafo 3º no art. 79 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para dis-
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por sobre a avaliação na educação indígena”, com as
emendas e subemendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 72, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2008, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foi encaminhado ao Congresso Nacional o Ofício
nº 341, de 2013, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2013, do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 25 de junho do corrente.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado n° 260, de 2011, do Senador Vicentinho Alves,
que denomina a Escola Técnica Federal localizada
na cidade de Porto Nacional -Tocantins de Senador
Antônio Luiz Maya.
Tendo sido rejeitado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a matéria vai
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT
– RS) – A Presidência comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº
1, de 2002-CN, em 23 de junho do corrente, para
edição do decreto legislativo regulando as relações
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 594,
de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão
nº 5, de 2013, transformado na Lei nº 12.814, de 16
de maio de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Agradecemos a todos.
Sob a benção de Deus e da paz, nós vamos terminar nossos trabalhos, primeiro, cumprimentando a
cidade de Canoas, onde houve um grande movimento.
E pelas informações que me chegaram, lá na cidade
onde tenho meu berço político, onde resido, não houve nenhum quebra-quebra. Mas, lamentavelmente,
também me chegaram informações de que, em Porto
Alegre, capital de todos os gaúchos, tivemos problemas de confronto e quebra-quebra na Cidade Baixa e
na Esquina Democrática, inclusive um confronto entre policiais e grupos que, infelizmente, partiram para
a violência.
Um apelo que fica, mais uma vez – os movimentos são legítimos e estão ampliando-se –, que a gente
combata todo tipo de violência. Paz, amor, sabedoria,
na busca de um Brasil melhor para todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de
cargo público que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

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

Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que
cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª
Região, com sede em Manaus e jurisdição
no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e
Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que
tramitam em conjunto.

Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que
tramitam em conjunto.

7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
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produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício Oliveira, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que
apresenta, com voto vencido do Senador
Eduardo Braga.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
10
REQUERIMENTO Nº 596, DE 2013
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561, de 2011; e 77, de 2012, por regularem
matéria correlata (Planos de Benefícios da
Previdência Social).
12
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 602, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 341, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.
13
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 603, de 2013, do Senadore Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 2010; com o
341, de 2012 (que já se encontra apensado
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de
2011; 69 e 179 de 2012), por regularem matéria correlata (Planos de Benefícios da Previdência Social).
14
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 596, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (planos de reajustamento nos contratos
de financiamento habitacional).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
604, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projetos de
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341,
de 2012 (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011;
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por
regularem matéria correlata (Planos de Benefícios da Previdência Social).

11
REQUERIMENTO Nº 597, DE 2013

15
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 597, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 464, de 2003 (que já se
encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 214, de 2007; 56, de 2009; e 188, de
2011), com o Projeto de Lei da Câmara nº 25,
de 2004; e com os Projetos de Lei do Senado
nºs 260 e 413, de 2008; 91, de 2010; 542 e

Votação, em turno único, do Requerimento nº
605, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 129, de 2007; e 278,
de 2012 (tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 24 e 111, de 2008),
por regularem matéria correlata (atendimento
especializado a deficientes visuais e auditivos
por instituições financeiras).
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16
REQUERIMENTO Nº 606, DE 2013

reira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do

Votação, em turno único, do Requerimento nº
606, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
por regularem matéria correlata (abatimento de
dívidas relativas a programas de investimentos).

constantes do despacho inicial de distribuição,

17
REQUERIMENTO Nº 622, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
622, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-

Senado nº 316, de 2012, além das Comissões
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (reduz o limite mínimo de receita
bruta decorrente de exportação de empresas
instaladas em ZPE).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 35 minutos.)
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Ata da 103ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 25 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Callheiros, Jorge Viana, Romero Jucá,
da Srª Angela Portela, dos Srs. Jayme Campos, Paulo Paim,
Pedro Taques, Eduardo Amorim e Mário Couto
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 21 horas e 5 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.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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39604 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

857

Junho de 2013

858

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39605
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39606 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

859

Junho de 2013

860

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39607
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39608 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

861

Junho de 2013

862

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39609
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39610 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

863

Junho de 2013

864

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39611
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39612 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

865

Junho de 2013

866

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39613
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39614 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

867

Junho de 2013

868

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39615
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39616 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

869

Junho de 2013

870

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39617
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39618 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

871

Junho de 2013

872

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39619
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39620 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

873

Junho de 2013

874

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39621
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39622 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

875

Junho de 2013

876

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39623
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39624 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

877

Junho de 2013

878

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39625
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39626 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

879

Junho de 2013

880

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39627
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39628 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

881

Junho de 2013

882

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE39629
2013

Quarta-feira 26

JUNHO DE 2013

39630 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

883

Junho de 2013

884

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 247, DE 2013
Denomina “Viaduto Frei Galvão” o viaduto situado no km 58 da BR-116, no Município de
Guaratinguetá, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Viaduto Frei Galvão” o
viaduto situado no km 58 da rodovia BR-116, no Município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Intenta o presente projeto prestar homenagem a
Santo Antonio de Sant’Anna Galvão, o primeiro brasileiro nato a ser canonizado, dando o nome pelo qual é
predominantemente reconhecido e reverenciado ao viaduto situado no km 58 da rodovia BR-116. Localiza-se
esse viaduto no Município de Guaratinguetá, no Estado de São Paulo, onde, em 1739, nasceu Frei Galvão.
Enviado pelos pais devotos, aos 13 anos de idade,
ao seminário jesuíta do Colégio de Belém, em Cachoeira (BA), Antonio Galvão ali recebeu sólida formação
intelectual e religiosa. Ingressou em seguida, como noviço, no Convento de São Boaventura de Macacu, em
Itaboraí-RJ, sendo ordenado sacerdote franciscano em
1762. Transferido para o Convento de São Francisco,
em São Paulo, passou pela cidade natal para celebrar
sua primeira missa, na mesma Matriz de Santo Antonio
onde fora batizado. Em São Paulo, permaneceu por
longos anos, empenhando-se, com o zelo e a generosidade que lhe eram próprios, em muitas obras em
prol da igreja e dos necessitados.
Entre suas realizações, destaca-se a construção
do Convento e da Igreja de Nossa Senhora da Luz,
da qual foi o autor do risco arquitetônico, além de se
empenhar pessoalmente na condução das obras, que
perduraram por 28 anos. O Mosteiro da Luz, como é

JUNHO DE39631
2013
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hoje conhecido, foi tombado, pela Unesco, como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Também no âmbito da oratória e da poesia religiosas, Frei Galvão obteve notoriedade, chegando a
ingressar na primeira academia literária de São Paulo.
Mas foi, sobretudo, por seu amor dedicado aos necessitados, por sua firmeza de caráter e por seu apelo místico que Frei Galvão conquistou a viva admiração de
seus contemporâneos, sentimento que se multiplicou
na devoção de inúmeros fiéis de São Paulo e do Brasil.
Em 1998, no pontificado do Papa João Paulo II,
Frei Galvão tornou-se o primeiro brasileiro nato a ser
beatificado. Quase uma década depois, em maio de
2007, canonizado pelo Papa Bento XVI, foi elevado à
condição de primeiro santo católico nascido no Brasil.
Seu relevo humano, artístico, histórico e místico, estampado em traços firmes em sua biografia, atravessa,
contudo, as fronteiras das denominações religiosas.
Peço, portanto, aos nobres Pares, a aprovação
desse projeto que homenageia, de modo singelo, mas
significativo, Santo Antonio de Sant’Anna Galvão, o
admirável Frei Galvão.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Rodrigues.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº S/30,
de 2013 (nº 215/2013, na origem), do Supremo Tribunal Federal, submetendo à apreciação do Senado a
indicação da Senhora Deborah Ciocci para compor o
Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com
o disposto no art. 103-B da Constituição Federal.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
563 a 565, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos Projetos
de Resolução nºs 39 a 41, de 2013.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 705, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 62, de 2012 – Complementar volte
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a tramitar independentemente dos Projetos de Lei do
Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de
2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21,
75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e 382, de 2012,
todos Complementares, por versarem sobre matéria
diversa e não guardarem afinidade a ponto de justificar
o apensamento geral.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 707, DE 2013
Com base no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos voto de aplauso ao Ministério das Relações Exteriores, pela iniciativa de
negociação de tratado internacional entre a República Federativa do Brasil e a República de Cuba, com
o objetivo de permitir a atuação de médicos cubanos
em áreas carentes do país.
Justificação
O Governo Federal, por intermédio do Ministério
das Relações Exteriores, iniciou negociações com o
Governo da República de Cuba visando à permissão
para que médicos deste país possam atuar em áreas
carentes no interior do Brasil.
A notória falta de profissionais médicos em áreas
interioranas do país é conhecida de longa data pelas
autoridades públicas e reconhecida pelas entidades
representativas da classe médica, implicando na oferta
insuficiente de atendimento médico à população que
mais necessita de atenção básica à saúde.
O tratado, cuja negociação está em andamento,
se somará a outras iniciativas já adotadas pelo governo brasileiro visando resolver este problema crônico,
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como, por exemplo, o Programa de Valorização da
Atenção Básica (Provab), que objetiva a contratação
de médicos recém-formados para atuação em cidades
do interior ou da periferia de grandes cidades.
Por representar uma iniciativa louvável que pode
contribuir para diminuir a falta de médicos em áreas
carentes desses profissionais no interior do país, apresentamos o presente voto de aplauso, com manifestação de regozijo e registro nos anais da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE
APLAUSO:
Excelentíssimo Senhor
ANTÔNIO DE AGUIAR PATRIOTA
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Palácio do Itamaraty
Esplanada dos Ministérios, bloco “H”
Brasília-DF
CEP 70.170-900
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O Requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 165/2013/CAE
Brasília, 25 de junho de 2013
Assunto: Substituição de membro da Subcomissão
CAESTN
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 37ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada nesta data, o Senador Benedito
de Lira foi designado, membro titular da Subcomissão
Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional, criada por meio do RQE nº 1 de 2011, na vaga
antes ocupada pelo Senador Francisco Dornelles. Segue anexa a nova composição.
Respeitosamente, – Senador Linderberg Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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OF. 167/2013/CAE
Brasília, 25 de junho de 2013.
Assunto: Instalação de Subcomissão e eleição de
Presidente e Vice-Presidente.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em 25 de
junho, foi realizada a 1o Reunião da Subcomissão
Permanente os Temas Estruturais e de Longo Prazo
da Economia Brasileira – CAEECON, durante a qual
ocorreu a instalação dos trabalhos da Subcomissão
e a eleição dos Senadores Cristovam Buarque para
Presidente e Eduardo Suplicy para Vice-Presidente
da Subcomissão.
Respeitosamente – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Estão com os microfones levantados a Senadora
Vanessa Grazziotin e o Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, para solicitar a minha inscrição
no período de comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, Senadora Vanessa, está sendo inscrita
para uma comunicação inadiável.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Quero a minha inscrição para falar como Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, Senador Mozarildo, já tem aqui a devida
delegação para falar como Líder do PTB.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – Falar como Líder, agora, eu sou o primeiro, falo em seguida. Ele fala como Líder e eu falo
como inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sem prejuízo da lista, por entendimento, então
a Senadora Vanessa, sem prejuízo, está pedindo para
a lista de oradores inscritos, para que ela possa fazer
uso da palavra, então, em primeiro lugar.
Com a palavra V. Exª.
Eu queria aproveitar e cumprimentar todos que
nos acompanham pela TV Senado e da Rádio Senado.
Acabamos de ter uma reunião muito importante de Líderes da Casa, que eu tive o privilégio de acompanhar,
com o Presidente Renan. E, certamente, o Presidente
Renan deverá informar, logo mais, sobre as decisões
dessa reunião de Líderes.
Com a palavra V. Exª, Senadora Vanessa.

959

Junho de 2013

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras, vamos aqui
aguardar que o Presidente Renan relate um pouco do
que foi o debate hoje, na Comissão de Líderes.
Da mesma forma, Senador Jorge Viana, hoje, na
Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle,
boa parte da reunião foi dedicada ao debate em relação ao momento que vive o País com essas manifestações que vêm ocorrendo não mais só nas capitais,
mas também em quase todas as cidades brasileiras.
E não só mais nas grandes cidades, nas também nas
pequenas cidades brasileiras.
Para que V. Exª tenha uma ideia, Sr. Presidente,
no meu Estado do Amazonas – nossos Estados são
muito parecidos, Municípios muito distantes uns dos
outros, imagina a distância do grande centro político
consumidor do Brasil –, em todos esses Municípios
a população está indo à rua também para se manifestar, exigir mudanças, exigir avanços para o País.
E coincidentemente, V. Exª, que se pronunciou logo
após o Presidente da Comissão, Blairo Maggi, já havia
apresentado um requerimento para que a Comissão
realizasse um ciclo de debates, o que eu propus também logo na sequência. De tal forma que a Comissão
de Fiscalização Financeira, Meio Ambiente e Controle iniciará um intenso debate acerca das questões
levantadas pela população brasileira. E penso que,
neste momento, cada um de nós tem uma opinião a
dar. Cada um de nós, Senador Mozarildo, tem uma
questão a levantar, uma opinião acerca do que está
acontecendo, uma explicação para os fatos que estão
acontecendo. Mas o fato também é que, apesar de todos nós termos opiniões, não há ainda uma posição
que possa ser dita como conclusiva de tudo que vem
acontecendo no Brasil.
De fato, o Brasil, desde que derrubou a ditadura militar, desde que venceu a ditadura militar, vem
vivendo um processo de amadurecimento da sua democracia. E vivemos, posso assim dizer, por ciclos.
Primeiro, depois da ditadura militar, depois do regime
de exceção, o Brasil elegeu um presidente que quis
trazer, de forma muito precipitada, muitas reformas,
inclusive, implantar logo o neoliberalismo. O povo foi
à rua, no grande movimento conhecido como o impeachment do Presidente Collor, e, naquele período,
houve grandes mobilizações.
Na sequência, Fernando Henrique Cardoso elege-se Presidente da República, aplica uma política
que contempla privatizações, que contempla a retirada, em grande parte, de direitos dos trabalhadores,
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restrições, e fica oito anos no poder, até a vitória do
Presidente Lula. De lá para cá, o Brasil inteiro tem
visto, tem acompanhado e, até mesmo, tem apoiado
algumas mudanças feitas, mudanças importantes na
área social, ao ponto de dizermos que o Brasil tirou 40
milhões de pessoas de linha da pobreza, 40 milhões
de pessoas ascenderam à classe média.
Aprovamos leis importantes, leis que garantem
e ampliam, da mesma forma, o direito dos trabalhadores. Nós temos hoje o salário do trabalhador brasileiro
valorizado, o que leva os economistas, Senador Jorge
Viana, a questionar que a inflação é problema de salário, que os salários estão muito elevados, diante da
produtividade ocorrida no nosso Brasil.
Temos, hoje, uma lei de valorização do salário
mínimo. As universidades públicas brasileiras se expandem pelo País afora. Agora, isso tudo significa dizer que a democracia neste governo está ampliada.
Temos conselhos, temos mecanismos de participação
da população. Ou seja, há, efetivamente, democracia.
Quando se fala em transparência, eu posso dizer – e não só eu, o Brasil, a Presidenta Dilma repete
isso –, nós temos uma das maiores e mais completas
leis de transparência entre todos os países, uma lei da
transparência importante, que obriga todos os entes
públicos a publicarem, em tempo real, tudo o que se
passa. Basta que qualquer pessoa da população abra,
entre na página do Senado. Lá, Senador Paim, está a
relação dos funcionários que trabalham no gabinete
da Senadora Vanessa, no gabinete do Senador Paim.
Lá estão nossos salários, lá estão todas as decisões
administrativas da Casa. E assim tem que ser, também, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário.
O que falta é que, efetivamente, Municípios e Estados
brasileiros cumpram a lei.
Mas, então, por que a manifestação popular?
Porque o povo está dizendo: precisamos mais do que
isso, porque o Brasil pode mais do que isso.
Eu concordo. Quando fomos para a campanha da
Presidenta Dilma, o PCdoB foi aquele que levantou a
seguinte bandeira: votamos, trabalhamos pela vitória
de Dilma para avançar.
Se, por um lado, a Presidenta Dilma enfrenta
essas questões sociais, por outro lado, o Brasil apresenta alguns gargalos que têm que ser enfrentados. A
qualidade de vida das cidades não está boa. Eu pego
o exemplo da cidade de Manaus, com dois milhões
de habitantes. Eu posso afirmar isso com muita convicção, por vivência própria, que o transporte coletivo,
há 15 anos, era melhor do que é hoje. Há 15 anos, os
ônibus que rodavam na cidade de Manaus tinham ar-condicionado, o trânsito não era tão parado como é
hoje. Manaus, hoje, parou. Os ônibus não têm mais
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ar-condicionado, o trânsito para, ninguém anda, e o
preço da passagem é muito alto, Senador Mozarildo,
muito alto.
E é preciso que as prefeituras tenham sensibilidade. A cidade de Manaus, segundo o prefeito, foi
a primeira a diminuir o valor da passagem de ônibus
– entre aspas, porque antes da diminuição houve o
aumento. A passagem passou, agora em março, de
R$2,75 para R$3,00. Com a Medida Provisória da Presidenta Dilma, de desoneração, a passagem foi para
R$2,90. Mas, mesmo assim, R$2,90 é muito mais do
que R$2,75. De acordo com os cálculos divulgados
pelo Ministério da Fazenda, as exonerações concedidas poderiam levar a uma diminuição do valor bem
além do que foi feito, não de dez centavos, mas até de
25, o que anularia o efeito do reajuste.
A juventude está na rua por causa disso, mas
não é só por causa disso. A juventude está na rua também porque reclama de nós, os Parlamentares, uma
mudança mais radical, uma política, porque reclama
uma oxigenação da política. E nós temos que ver qual
é a nossa parte.
Estamos debatendo o projeto de lei que trata do
Reiturp, que é um Regime Especial para o Transporte
Coletivo...
(Interrupção do som)
A Presidenta já anunciou, perante prefeitos e governadores, ontem, cinco medidas, entre elas, um plano de mobilidade urbana, que é necessário e urgente.
Mas nós, o Parlamento brasileiro, temos de fazer
a nossa parte. E aí entra um debate que iniciamos em
todo momento pós-eleitoral: reforma política. Mas não
saímos do debate. E a população diz: “queremos mais
democracia, queremos participar”. Mas a população tem
mecanismos de participação. O que é preciso fazer é
modernizar o sistema político brasileiro.
E eu sou daquelas que dizem, e não sou só eu,
vários sobem à tribuna para falar da necessidade do
financiamento público de campanha. Dizem que o povo
é contra, mas o povo é contra porque não sabe exatamente o que significa isso. Acha que é mais dinheiro
para o sistema político, e não é. É uma economia para
o sistema político...
(Soa a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... além do que propicia a igualdade entre os
diferentes. Propicia que qualquer trabalhador, operário, gari, uma mulher, uma doméstica, dona de casa,
qualquer um possa chegar aqui, porque terá a mesma
condição econômico-financeira dos seus concorrentes
para chegar ao Parlamento brasileiro. Então, o financiamento público de campanha é fundamental.
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Aqui concluo, Senador Jorge Viana, cumprimentando a OAB, a CNBB e o Movimento pelo Combate
à Corrupção, responsável pela Lei da Ficha Limpa,
que já, nesse bojo, puxaram o movimento a favor da
reforma política. Eu não quero entrar no mérito. Mas
vamos fazer uma reforma e nos comprometer em votar.
Há alguma coisa tão difícil quanto votar o FPE
aqui? E nós não votamos o FPE? Votamos o FPE. Talvez não tenha sido a melhor saída – está concluindo o
tempo, se V. Exª me permitir mais um minuto...
(Soa a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Enfrentamos e votamos o FPE. Vamos enfrentar
a reforma política. Por que na América Latina, em nosso
continente, é no Brasil onde ocorre a menor aceitação
dos partidos políticos? Por quê? Porque Partido político
aqui não tem validade. O nosso sistema político é único no Planeta. Partido não tem valorização, porque as
pessoas não votam nos partidos, votam nas pessoas.
Então, eu acho que a gente precisa não só enfrentar o debate, mas também tomar uma decisão de
votar. Votar, repito!
E aí eu quero concluir. Já cumprimentei a CNBB,
a OAB, e faço um chamamento ao Ministério Público,
que tem um papel importante nas eleições, nos tribunais regionais eleitorais, para que nos ajude nesta campanha, para trazer mais igualdade ao sistema
político brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento a querida colega Vanessa pelo
pronunciamento e convido, para fazer uso da palavra,
o Senador Paulo Paim, em pergunta com o Senador
Cristovam, como orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, no dia de ontem tivemos
e quarta teremos novamente milhares de pessoas nas
ruas do Brasil. Vou, aqui da tribuna, comentar o que
aconteceu em Canoas, Porto Alegre, e em algumas
outras cidades.
Sr. Presidente, milhares de pessoas foram novamente às ruas no Rio Grande. O eixo foi saúde,
educação, segurança, contra a PEC 37, contra o voto
secreto, e nós percebemos, Senador Mozarildo, que
o movimento avança. Nas faixas de Porto Alegre já
estava: Pelo fim do Fator Previdenciário! Pelo reajuste
dos aposentados! Pela reforma agrária!
Eu acho que o movimento avança nas suas propostas, apenas lamento que houve, principalmente
em Porto Alegre, quebra-quebra, incêndio e furto. Es-
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ses não são os agentes do movimento que nós tanto
defendemos.
O movimento em Canoas inicia-se na Praça do
Avião. Os manifestantes bloquearam a BR-116 e também a Getúlio Vargas por mais de cinco horas. O congestionamento chegou a quase 10 quilômetros, segundo alguns; vou além, quase 14 quilômetros!
A São Leopoldo, a BR, naturalmente também ficou
parada. Em Porto Alegre, a alça que liga a Free-way à
BR-116 foi fechada totalmente. O trânsito na rodovia
somente foi liberado às 22h15, ou seja, às dez e meia,
praticamente, da noite. Os manifestantes, por outro lado,
se contrapondo àqueles que queriam o quebra-quebra,
cantavam o Hino Nacional e cantavam, Senadora Ana
Amélia, o nosso querido hino do Rio Grande.
E ao mesmo tempo diziam: Sem violência! Sem
violência! Não à provocação! Infelizmente houve o
confronto, porque alguns insistiram no quebra e até
mesmo no assalto.
Sr. Presidente, às 21h30, segundo a brigada,
houve um confronto em frente à prefeitura. Em Canoas, repito,
Em Canoas, repito, o ato começou pacífico e tudo
indicava nesse sentido, mas houve também, embora
bem menor do que em Porto Alegre, alguns incidentes.
Enfim, milhares de pessoas foram às ruas.
Em São Leopoldo, eu comentava aqui, no sentido da capital ao interior – meu amigo Quebra-Molas
que já se encontra aqui – na altura da Avenida João
Corrêa, um grupo grande bloqueou a rodovia em todos os sentidos.
Em Dois Irmãos não foi diferente; em Caxias do
Sul também; em Farroupilha; em Bento Gonçalves; no
Vale do Taquari; em Rio Pardo, acesso a Piratini; enfim,
reitero aqui a importância desse movimento, mas, ao
mesmo tempo, não concordo com a violência desde
o primeiro dia. Volto a fazer um apelo aos homens e
mulheres, crianças, adultos, idosos, que estão acertando nas propostas, mas que, infelizmente, uma minoria
vai tentando deturpar o movimento com a violência.
Sr. Presidente, neste momento se encontram
aqui conosco líderes do Sindicato dos Metalúrgicos
de Gravataí.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, no
Rio Grande do Sul, fechou um acordo que deveria
ser símbolo, sim, de bandeiras que deveriam estar
correndo o Brasil, como, por exemplo, Quebra-Mola,
o acordo – eu diria – histórico que vocês fecharam lá
com a General Motors, para que a jornada de trabalho
lá no Rio Grande, na General Motors, ficasse em 40
horas semanais.
Sei e recebi vocês hoje, pela manhã, como recebi
também os eletricitários, que foram, a pedido meu e da
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Senadora Ana Amélia, encaminhados ao Ministério do
Trabalho, porque, com a Lei da Periculosidade, eles,
que já tinham esse direito assegurado, teriam prejuízo.
Meu amigo Quebra-Molas e os outros dois dirigentes, que se encontram com ele, vou aqui relatar.
Foi um longo processo de negociação, por 40 dias,
cinco dias de greve; a categoria totalmente mobilizada,
pleiteando seus direitos legítimos: redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de
salário; os trabalhadores também foram beneficiados
com a participação nos lucros e resultados, quinquênios, abono salarial. Há muitas empresas que, sabendo
que a participação nos lucros depende de negociação,
não abrem as portas para as entidades.
Eu espero que outras empresas, a exemplo do
que vocês fizeram, os metalúrgicos de Gravataí, consigam entabular o processo de negociação e avançar.
Quarenta horas, repito, participação nos lucros,
quinquênio, abono salarial.
Esse acordo fechado pelo Sindicato com o complexo automotivo da GM e mais 20 empresas mostra
que a mobilização é que consegue resultados positivos. Sem quebra-quebra, porque aqui eu falava antes,
infelizmente, do quebra-quebra que houve, principalmente na capital. Vocês, do movimento ordenado, liderado por vocês, conseguiram o avanço para cerca
de 12 mil trabalhadores.
Faço aqui referência aos diretores que estão
aqui no plenário neste momento: Valcir Ascari (Quebra Mola), Presidente do Sindicato, e mais dois diretores: Gualberto Cetrulo Dusser (o Castelhano, assim
chamado, companheiro de longas jornadas também)
e o Edson Dornelles. Tantas vezes tive a alegria de
dialogar com vocês três em momentos de conflitos, e
vocês sempre também defendendo o fim do fator e a
redução da jornada.
Parabéns aos trabalhadores metalúrgicos de
Gravataí por essa conquista! Parabéns a vocês! Parabéns a toda a diretoria e parabéns a toda a categoria!
Eu espero que o exemplo dessa vitória seja contado, seja espalhado, seja divulgado pelo Rio Grande,
para que outros trabalhadores tenham também essa
conquista.
Essa vitória das 40 horas tem uma simbologia,
porque agora nos movimentos que estão nas ruas – e
são milhões de pessoas pelas ruas –, já começaram a
levantar a bandeira das 40 horas e do fim do fator, que
vocês tanto lutam lá. As 40 horas é uma luta histórica
dos trabalhadores. Peleamos lá na Constituinte; não
conseguimos, mas conseguimos 44 horas. E agora,
com os acordos como esse que vocês conquistaram,
vão se criando condições para que a gente aprove aqui
a PEC de minha autoria e do Senador Inácio Arruda,
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que reduz a jornada para todos os trabalhadores brasileiros, de 44 para 40 horas semanais.
E isso faz parte da nossa história. Vocês sabem
que eu tenho o orgulho de ser oriundo do movimento
sindical. Presidi o Sindicato de Canoas, presidi a Central Estadual do Rio Grande do Sul, a famosa CET,
que unificava todas as centrais numa única, e eu fui
o Presidente.
Fui também secretário-geral da Central Única
dos Trabalhadores e tenho uma relação excelente com
todas as centrais sindicais.
Vocês, por exemplo, são filiados à Força Sindical, e estou falando aqui do trabalho que vocês hoje
me apresentaram no Cafezinho, no Senado, onde eu
recebia também outras categorias para falar sobre a
importância de avançarmos na pressão e também na
negociação.
Avançamos, eu lembrava agora aqui, em muitas outras áreas, mas quero neste momento dizer: a
redução da jornada de trabalho, acertada via acordo
coletivo pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí
com a GM, é simbólica e serve de referência para todos os trabalhadores.
Creio que o nosso País está maduro para reduzir a jornada para 40 horas sem redução de salários.
Repito: a PEC nº 231, de 1995, e a PEC nº 75, de
2003, parceria minha com Inácio Arruda, estão prontas
para serem votadas.
Lembro que o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese) diz que a geração de
três milhões de empregos (...)
(Interrupção no som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – (...) seria fácil de atingir se reduzíssemos a jornada (fora do
microfone.) de 44 para 40 horas semanais.
Enfim, este é um momento histórico e, por isso,
fiz aqui este registro também histórico, marcante, da
luta que lá vocês travaram e que, tenho certeza, será
referência para muitos homens e mulheres deste País
que estão na expectativa de ter um emprego decente.
Por fim, Sr. Presidente, quero deixar registrado
que eu escrevi em torno de dez livros, mas, cinco anos
atrás, escrevi o livro O Rufar dos Tambores, que eu sei
que vocês leram.
E eu digo aqui no livro, Sr. Presidente, o seguinte.
Vou ler só a última página:
Estou terminando este livro. É inicio da primavera. As flores já começaram a desabrochar
nos jardins, nas praças, nos campos e nos
bosques. O sentimento que tenho é que esta
estação do ano sinaliza a construção de novos
caminhos, horizontes, sóis e luas. Esse sentir
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certamente não me é novo ou estranho, posso
inclusive ter me acostumado a ele,mas, é fundamental que eu diga. Preciso dizer. [há cinco
anos] Pois, para o bem da verdade, sempre foi
assim, inquestionavelmente: [temos de] transpor rios em busca do sonho que está por vir é
a esperança que carrego... desde criança, desde quando entrei pela primeira vez numa sala
de aula, desde quando parei de poder abraçar
o meu pai, desde quando vi meus filhos nascerem. (...)Está na minha pele, no meu olhar,
na minha voz, no meu suor e na minha saliva.
Confesso que de uns anos para cá venho sofrendo como os poetas que morrem cedo. Sei
que vocês devem estar se perguntando: Mas,
por quê? [Mas o quê, o quê ele está dizendo?]
Durante toda a minha existência fui embalado
[com orgulho] pelos sons das ruas, dos portões das fábricas [Quebra-Mola], dos colégios,
dos campos, [das construções] das paradas
de ônibus, das florestas (...) pelo lamento dos
oprimidos e discriminados, do povo inquieto a
tocar seus tambores e a exigir [com pressão e
mobilização] um país melhor para todos.
[Dizia eu, há cinco anos] Será que estou perdendo a condição de entender o presente? Ou
será que o coletivo inconsciente da indignação
se esfumaçou pelos tempos? Onde está [eu
dizia] a batida dos tambores que outrora escutávamos a exigir o fim da ditadura, as Diretas
Já, a cassação de corruptos, a reforma agrária,
[as quarenta horas] os direitos da cidadania,
mais empregos, um salário-mínimo decente,
a valorização dos benefícios dos aposentados
e pensionistas... A grande virtude do homem
público [eu dizia] é a fidelidade para com a sua
história, mas, sendo assim, o que dizer daqueles que a aviltam? Que a corrompem? Que a
esmagam? Que a esquecem? Que a assaltam?
Serão eles saqueadores da dignidade de toda
uma Nação? Fico ao lado dos meus: se tiver
de começar [começarei tudo, tudo] outra vez,
[e farei] faço com a mesma paixão [como lá
começamos]. A minha mensagem é a minha
vida...embalada caudalosamente pelo rufar dos
tambores [que os senhores aqui simbolizam e
que sempre tocaram].
Este livro escrevi há cinco anos, mostrando que
essa voz calada das ruas teria, em certo momento,
que voltar a dar passos, a caminhar, que haveria de
explodir – está o fato aí.
Nós, que trabalhamos tanto em outros momentos da história, hoje estamos sendo embalados, talvez,
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não só pelo rufar dos tambores, mas pelo teclado de
um computador, da Internet, do Face, dessa juventude, que tem mais informação acumulada do que nós,
que aperta um botão e sabe o que está acontecendo
no Brasil e no mundo.
O rufar dos tambores está nas ruas, não à violência, mas, sim, à mobilização. Vocês aqui representam, para mim, esses três líderes sindicais, o símbolo
da mobilização que conquistou as 40 horas e há de
avançar muito mais.
Parabéns a vocês. (Palmas.)
Obrigado, Presidente.
Encerro, assim, o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, querido colega e colaborador dos trabalhos desta Casa, Senador Paulo Paim.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Mozarildo Cavalcanti, pela Liderança do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Jorge Viana; Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, quero dizer que, semana passada,
estive lá no meu Estado, durante a semana toda, e fiquei muito feliz de ver que, ao contrário do que pensam,
vamos dizer assim, os Estados mais desenvolvidos,
lá no meu Estado, pequeno, distante, aconteceram,
durante esta semana, quatro manifestações públicas
que eu diria altamente sintonizadas com as demais
que aconteceram pelo Brasil afora.
Eu realmente fico muito feliz de ver não só o povo
do meu Estado de Roraima ir às ruas protestar, mas
também fiquei, digamos assim, muito incentivado pelo
que vi em todas as capitais do Brasil, inclusive em cidades do interior, porque, realmente, se o foco inicial,
o motivo inicial era a redução da passagem dos ônibus,
viu-se ali nos cartazes, nas manifestações, que várias
pautas que estavam atravessadas na garganta do povo
foram colocadas lá, como, por exemplo, a questão que
sempre discutimos aqui dos hospitais sucateados, da
falta de médicos, de escola pública de má qualidade,
de polícia despreparada ou sem equipamentos para
agir, todos eles com salários aviltantes até. Tudo foi
colocado. Como foi colocada também a questão da
corrupção, o combate à corrupção.
Eu digo, inclusive, que a corrupção é a mãe de
todos esses males. Por que é que falta dinheiro para
saúde, para educação, para segurança? Porque a
corrupção no Brasil leva – o ralo da corrupção – pelo
menos de 40% a 50% dos recursos públicos. E fazem
corrupção inclusive na área de saúde, fazem corrupção na educação, fazem corrupção nas polícias, e isso
realmente precisa acabar.
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E eu pergunto: por que não acaba? Por que não
se tem uma lei severa a respeito da corrupção? “Ah,
a culpa é do Executivo, que não deixa aprovar muitos
dos projetos que estão aqui”. A culpa é de todos! Não
adianta querer dividir agora a culpa disso ou daquilo e
também desviar o foco das reivindicações para, puramente, a reforma política, puramente inclusive aventar-se a possibilidade de convocação de plebiscito ou de
uma Constituinte exclusiva, como se o que faltasse no
Brasil fosse uma lei “a”, “b” ou “c”. E, se está faltando,
se o Poder Executivo quiser, tem maioria aqui para
aprovar o que for preciso para aprovar.
Mas o que é certo é que nós também, parlamentares, temos que absorver esse clamor das ruas. E nós
temos aqui no Senado, já há algum tempo, uma frente
contra a corrupção. E eu entendo que – talvez até pela
minha formação, pela minha cabeça de médico –, se
nós não formos à causa dos males, não adianta ficar
tratando os males periféricos porque o mal central vai
permanecer, que é justamente o mal da corrupção. E
isto a gente vê todo dia: notícias de corrupção aqui e
acolá. E o que é pior: o próprio órgão do Governo, que
é a Controladoria-Geral da União, a CGU, ano passado ou retrasado, publicou um relatório com dados de
que, em quatro anos anteriores a esse relatório, foram
desviados, só de um órgão da saúde, a Fundação
Nacional de Saúde, R$500 milhões. E fica por isso?
E não se modifica o modo de gestão, a fiscalização?
Ora, não adianta, por exemplo, o Governo passar para tal lugar tantos milhões de reais se não há a
fiscalização dos órgãos de controle. Inclusive, ontem
os auditores fiscais do Tribunal de Contas do Estado
de Roraima publicaram uma nota de apoio aos movimentos, e uma nota dura, bem clara, de que eles querem, inclusive, ter mais instrumentos para fiscalizar, e
concitam até outros órgãos de fiscalização para que
trabalhem juntos.
O momento a que nós estamos assistindo – ainda está na Câmara a questão da PEC no 37, que quer
proibir o Ministério Público de investigar – é um momento inclusive de pensar, de fazer as coisas de maneira
rápida e correta. Não é afastando o Ministério Público
de investigação que nós vamos melhorar o poder de
investigação. Nós temos é que ter claramente o que
compete às polícias e o que seja da competência das
polícias, e que o Ministério Público possa investigar em
casos que estejam devidamente regulamentados, ou
seja, ter de fato na lei onde, como e quando o Ministério Público também pode investigar. Porque, quanto
mais órgãos investigarem, melhor. Menos chance de
corrupção. Aliás, na Itália, só se acabou com o esquema da máfia fazendo um mutirão, uma chamada Operação Mãos Limpas, em que Executivo, Legislativo e
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Judiciário, juntos, trabalharam de maneira intensa e
conseguiram desbaratar a máfia que dominava o País.
Então, eu quero aqui deixar registrado o meu
contentamento com esses movimentos, principalmente
com as bandeiras levantadas. Com todas eu concordo, mas repito: a mãe desses outros males todos é a
corrupção. Então, nós temos que centrar na melhoria
dessas ações, mas centrar no câncer, no mal maior,
que é justamente a corrupção neste País.
E fiquei feliz de ver jovens universitários, jovens
recém-formados, já formados há muito tempo. Aliás,
quem estava ali, Senador Jorge Viana, só eram jovens:
ou jovens de idade e de ideias ou jovens só de ideias,
porque até gente que participou de outras manifestações estava lá presente, dizendo da alegria de poder
estar ao lado dos filhos nessas manifestações.
Eu espero que o povo, de maneira ordeira, continue essa mobilização para que, realmente, o nosso
Brasil possa ser o país que deve ser: um país grande,
honesto e justo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora
Ana Amélia, como oradora inscrita.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, neste momento, eu estou, aqui nesta tribuna,
não como Senadora, mas como uma cidadã brasileira,
gaúcha com muito orgulho, mas brasileira sobretudo.
Essa minha manifestação, neste espaço democrático que é o plenário do Senado, é a de preocupação real com os rumos políticos, econômicos e sociais
de nosso País, especialmente depois da reunião de
ontem no Palácio do Planalto.
A Presidente da República, Dilma Rousseff, reuniu
27 governadores e 26 prefeitos dos grandes centros
urbanos para apresentar, eu diria, um prato feito como
resposta às mobilizações populares que sacodem o
País. Não houve debate com os convidados, que foram
apenas coadjuvantes de um cenário, como dizemos,
uma foto de família ou uma foto para a imprensa.
Na verdade, esse é um exercício que, como eu
disse ontem, exige muito diálogo entre as partes envolvidas como resposta a essa crise. O Senador Mozarildo
disse há pouco: “Esta crise é de todo Senador”. É de
todas as instituições, é do Executivo, é do Legislativo,
é do Judiciário, é do próprio serviço público brasileiro,
é do Ministério Público, é das Forças Armadas. Todos
nós precisamos prestar muita atenção nessa mensagem que chega das ruas.
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Fazer uma reforma política, por exemplo, ou qualquer outra reforma por meio de uma Assembleia Constituinte exclusiva, como foi proposto pela Presidente, é,
eu penso, um grave equívoco. É até inconstitucional. É
clara a fraude à Lei Suprema do Estado de direito, na
tentativa de driblar a ordem jurídica vigente constituída em 1988. Constitucionalistas de várias escolas em
todo o País são taxativos: uma Constituinte só pode
ser convocada quando há ruptura da ordem jurídica, e
a maioria dos juristas discorda, assim como a Ordem
dos Advogados do Brasil, a OAB.
Eu quero apenas ressaltar a palavra usada pela
Presidente como indicativa da disposição de diálogo.
Ela diz que estava “propondo a abertura de um debate.” Ela não foi taxativa ao dizer que queria isso, mas “a
abertura de um debate”. Só que a leitura que fazem os
jornalistas é, de imediato, pela crise. A Presidente propôs e disse textualmente: “Estou propondo a abertura
de um debate.” Então, nesse aspecto, um ponto para
a Presidente da República, mesmo que, no mérito, a
proposta tenha essas observações. Aliás, o Vice-Presidente da República, Michel Temer, na condição de
professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, escreveu, em 2007: “É
inaceitável a instalação de uma Constituinte exclusiva
para propor reforma política, pois não vivemos em um
clima de exceção e não podemos banalizar a ideia da
Constituinte, seja exclusiva ou não.”
As regras estabelecidas pelo Poder Constituinte
Original, no caso de nossa Constituição, devem ser
mantidas, respeitadas. Ontem, o Governo Federal deu
um importante passo à frente ao ouvir os movimentos
sociais e convocar governadores e prefeitos para firmar
acordos e fazer mudanças. O diálogo, a meu ver, deve
existir sempre e com todas as instituições interessadas
em busca de ações para melhorar a saúde, aumentar
o acesso de qualidade à educação e prover o País de
infraestrutura eficiente.
Fazer reforma política por meio de Constituinte
exclusiva é um passo atrás, um retrocesso no processo
democrático de nosso País. É ouvir as insatisfações do
povo, mas não é compreendê-las. Existe uma enorme
diferença entre ouvir e compreender ou entender. As
pessoas querem ser ouvidas e entendidas, com ações
rápidas e eficientes, sem promessas vagas. As vozes
que se multiplicam pelo País são apelos por mudanças reais.
Aliás, o Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Luís Roberto Barroso, que assumirá amanhã, em uma
cerimônia, cadeira no Supremo Tribunal Federal, indicado pela Presidente Dilma Rousseff para a Suprema
Corte, afirmou, antes de se tornar Ministro, que, abre
aspas: “Constituinte com agenda prévia é inconstitu-
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cional, pois reforma política poderia ser feita normalmente, sob a Constituição Federal que está em vigor.”
Como disse, aliás, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, numa entrevista à revista Veja
de grande repercussão, e o cumprimento pelo teor e
pela opinião expressa nessa entrevista, nesta semana, abre aspas: “Os manifestantes estão protestando
contra tudo. E a mensagem que isso passa é que as
pessoas querem participar mais e ser ouvidas.”
É isso que as pessoas querem! Discursos que
se transformem em realidade: coerência. Mais ação
e menos propaganda. As ruas querem estabilidade,
fazer planos com suas famílias e amigos, ter a possibilidade de viver bem o presente, com a esperança
de um futuro com mais qualidade e mais segurança.
Não se faz reforma política da noite para o dia,
unilateralmente, sem a participação ativa desta Casa,
do Congresso Nacional. Os Parlamentares que aqui
estão representam milhões de eleitores de todos os
Estados, de diversas classes sociais e dos mais variados setores da sociedade. Para realizar reforma política, não basta invocar uma representação exclusiva,
é preciso exercer, na prática, o discurso da reforma.
O Governo tem hoje, no Congresso, uma das
maiores bases aliadas comparada às dos parlamentos do mundo inteiro. Se a reforma política ainda não
foi aprovada nos moldes que a democracia aceita é
porque o Governo não quis.
O Senador Francisco Dornelles, meu grande Líder aqui nesta Casa, experiente, que tem, eu diria, no
DNA o gene da política, costuma dizer que a Constituinte foi criada para fazer uma nova ordem política e
não uma nova ordem econômica ou social. Isso gera
mais insegurança política. Aliás, nas crises, Senador
Mozarildo Cavalcanti, Senador Alvaro Dias, não se
pode combater o fogo com gasolina. Não se joga no
colo do Parlamento a responsabilidade que deve ser
compartilhada.
Com muito prazer, concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Primeiramente, Senadora Ana Amélia, quero cumprimentá-la. É
repetitivo afirmar que V. Exª sempre traz à tribuna pronunciamentos com muita competência e profundidade
de conteúdo. Eu creio que o que está ocorrendo, essa
postura de insegurança, claudicante, mesmo, confusa
da Presidente tem a ver, também, com a sua assessoria política. A sua equipe é, simplesmente, sofrível. Na
última quinta-feira, quando o Congresso estava ameaçado de invasão, eu assistia ao Jornal Nacional e a
repórter, ao vivo, dizia: “Neste momento, a Presidente
Dilma está reunida no Palácio do Planalto com duas
Ministras.” Eu vou evitar citar os nomes. Aí, eu pensei,
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pobre Brasil, se depender do talento, do preparo dessa assessoria política, o Brasil está muito mal. Aí, fui
verificar quais eram os assessores da área política,
chamados Ministros da Casa e mesmo fora da Casa.
O Ministério da Justiça sempre com essa responsabilidade de assessorar politicamente os presidentes
da República. E fui ver, Juscelino Kubitschek, o jurista
Victor Nunes Leal e o diplomata José Sette Câmara
Filho, à frente da Casa Civil; João Goulart, o jurista
Evandro Lins e Silva e o genial Darcy Ribeiro. Mas nós
podemos citar em vários governos, San Tiago Dantas,
Paulo Brossard; mesmo nos governos militares, Luís
Viana Filho, João Leitão de Abreu, Golbery do Couto e Silva; no Governo Sarney, Marco Maciel. Enfim,
personalidades, juristas talentosos, articuladores da
maior competência assessorando os presidentes da
República. A Presidente Dilma está num deserto de
inteligência. Não há como governar o País com 40 ministros, e são 40, 39 mais o ministro do marketing, 40.
(Soa a campainha.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Não é
possível governar o País com 40 ministérios, com a
competência puxada para baixo. Eu não quero tomar
o tempo de V. Exª. Os meus cumprimentos.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Alvaro Dias. Eu tenho certeza de
que a atitude republicana e atenciosa do nosso Senador Jorge Viana entende o momento que nós estamos
vivendo e que nós temos também aqui uma responsabilidade, como teve V. Exª. Eu lhe agradeço muito,
quero que seu aparte seja incorporado ao meu pronunciamento, nos Anais do Senado, Senador Alvaro Dias.
Calar a voz do Congresso, nesse momento, é
reforçar a crise institucional do País e desprezar o
necessário equilíbrio de poderes em nossa democracia. É fazer com as demais instituições democráticas,
como a imprensa, o que já estão tentando fazer com o
Ministério Público com a PEC 37. Proposta de Emenda à Constituição, como todos sabem, espalhada nos
cartazes de todo o Brasil, sequer foi citada ontem no
pacto proposto pelo Governo. A proposta tramita na
Câmara e limita os poderes de investigação do Ministério Público.
Aliás, os próprios representantes dos policiais
federais são contrários à exclusividade da Polícia Federal e Civil para investigar crimes, pois sabem que
a cooperação de instituições, como o Ministério Público, é fundamental para dar respostas e solucionar
crimes difíceis no Brasil, sobretudo aqueles voltados
à investigação da corrupção e do mau uso do recurso
público e dar respostas à sociedade sobre as pautas
de segurança.
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Eu queria dizer que ontem, o Presidente do Sindicato dos Policiais Federais (Sindipol) no Distrito Federal, Flávio Werneck, disse repudiar a emenda relativa
à PEC 37. Parabéns a esses policiais federais por entenderem o espírito institucional e republicano dessa
boa convivência.
Portanto, para finalizar, se o Governo real e sinceramente quisesse aprovar a reforma política como
quer a sociedade, certamente isso já teria acontecido.
Do pacote apresentado pelo Governo em resposta às
manifestações, ficaram dúvidas, por exemplo, sobre
o compartilhamento dos recursos e responsabilidades entre os entes federados, a União, os Estados e
os Municípios.
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É um
sinal de que a reforma urgente corre o risco de, mais
uma vez, ser adiada. Seria uma péssima notícia à população que ocupou as ruas.
A sociedade que vai às ruas está conectada não
apenas nas redes sociais, mas também, à realidade
e ao dia a dia dos centros urbanos. São brasileiros,
mulheres e homens, de todas as idades, que sentem
na pele a falta de infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, o sacrifício de muitas horas perdidas
no transporte público de má qualidade e também caros, os altos preços dos alimentos e dos serviços e a
inflação batendo à porta.
É uma sociedade solidária, pois vai às ruas para
apoiar a causa do outro, sabendo que ao longo de um
dia comum de trabalho, todos – ricos, pobres ou da
classe média – pagam um elevado preço pela caótica
vida nos grandes centros urbanos.
Sou totalmente contrária à baderna e ao vandalismo como aconteceu ontem em Porto Alegre, bem
referido aqui pelo Senador Paulo Paim que falou da
primavera, Senador Paulo Paim, e a primavera brasileira chega em pleno inverno. Isso talvez seja o mais
bonito. O inverno é um pouco da morte da natureza e
a primavera citada belamente na sua poesia é o que
estamos vendo na política brasileira.
Fico feliz em lhe conceder o aparte, Senador
Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Ana Amélia, tenho certeza de que o Senador Jorge
Viana, nesta terça-feira, vai ser tolerante até porque
o Plenário...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Ele
sempre é. Ele sempre é tolerante, não é só hoje. Ele
sempre é.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Somos poucos aqui no Plenário e V. Exª faz uma reflexao sobre
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o quadro que se apresenta. Eu entendo o seu pronunciamento como um pronunciamento propositivo,
afirmativo. É preciso refletir e avançar sim na reforma
política e todos nós, todos nós – Executivo, Legislativo
e Judiciário – ouvirmos mais a mensagem que está
vindo das ruas, como V. Exª foi feliz aí, simbolicamente falando da PEC nº 37. Quero mais é cumprimentar
V. Exª. Por que eu digo isso, Senadora Ana Amélia?
Porque, às vezes, quando fazemos uma reflexão um
pouco mais aprofundada, alguém sempre diz que
estamos contra alguém. Não! V. Exª não está contra
ninguém, V. Exª, a exemplo dos Senadores todos que
usaram a tribuna nesses dias, é a favor da causa, a
favor do Brasil, e quer que o Executivo, o Legislativo
e o Judiciário estejam integrados, respondendo, de
forma afirmativa, à demanda das ruas. Por isso, meus
cumprimentos a V. Exª.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador Paim, V. Exª que vem da militância sindical, o entendimento e o diálogo são sempre o melhor remédio,
em qualquer momento – de crise ou em momentos de
normalidade –, e é exatamente, por isso, que temos
que prestar atenção nesse diálogo que a Presidente ontem abriu com os governadores, mas é preciso
avançar ainda mais em relação a isso.
Como eu disse, e V. Exª concorda, somos contra os atos de vandalismo, isso não constrói, isso até
contamina de algum modo os movimentos que estão
indo às ruas. Até os vândalos, aliás, que são minoria,
desprezam a condição de barbárie e destruição. Um
dos jovens que depredaram o Palácio do Itamaraty –
aliás, um monumento à arquitetura moderna de Oscar
Niemeyer, que nos orgulha tanto –, durante o protesto,
invadiu o Itamaraty, e, na última quinta-feira, o Samuel
Souza de Jesus, de 19 anos, disse estar arrependido
dos atos que praticou. Portanto, é um vândalo arrependido; então é esse o sentimento. Está desempregado,
mas sonha em fazer um concurso público e admitiu,
no depoimento à Polícia, exatamente essa condição de
arrependimento do que havia feito impensadamente.
Nós Senadores também sonhamos, como ele,
com uma reforma política verdadeira, mas ela precisa
respeitar os princípios democráticos e ter a participação do Congresso Nacional e, claro, também, do Poder
Executivo, que tem a liderança sobre o processo administrativo brasileiro. Esse é o caminho mais trabalhoso,
mas, não há dúvida, é o caminho mais democrático.
E poderíamos começar, votando nesta Casa, um
dos projetos de sua autoria, o projeto que prevê votação aberta, voto aberto, para todas as votações no
Congresso Nacional. Seria o primeiro ato com o qual
daríamos satisfação a essas vozes que estão cada
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vez mais altas e cada vez em maior volume nas ruas
do nosso País.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me
só dizer que os eletricitários do Rio Grande, do Brasil,
saibam que eu e V. Exª dialogamos muito, hoje pela
manhã, depois de ambos recebermos uma comissão,
marcamos juntos já. Isso mostra unidade para as causas. Que eles sejam recebidos lá no Ministério do Trabalho, e, se for preciso, já combinamos, vamos – eu e
V. Exa – pela causa dialogar com o ministro para que
eles não tenham prejuízo. É isso que nos aproxima
tanto. E como seria bom, eu usando uma palavra sua,
diálogo, que todos entendessem isso. Esse é o caminho. Parabéns mais uma vez a V. Exa.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Senador Paulo Paim. E que o Antonio Barbedo,
Presidente do Senergisul, tenha certeza de que o Senador Paim e eu estamos já empenhados nessa causa, que não é só do Senergisul, que é o Sindicato dos
Eletricitários do Rio Grande do Sul, mas é uma causa...
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... dos
eletricitários de todo o País, e a ela nós estamos engajados.
Obrigada, Senador Paim; muito obrigada, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu que a cumprimento, Senadora Ana Amélia,
pelo pronunciamento.
Eu queria, mais uma vez, agradecer a contribuição dos colegas aqui, no Senado, para que a gente
possa cumprir bem o Regimento, levando em conta,
como estamos fazendo hoje, o tempo necessário para
que os colegas possam também concluir seus pronunciamentos.
Eu queria convidar, para fazer uso da palavra,
inscrito para uma comunicação inadiável, o Senador
Alvaro Dias, um dos Líderes desta Casa. Quem foi Líder vai seguir sendo sempre, não, é Senador?
V. Exa tem a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Jorge Viana. Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras Senadoras, eu creio que estamos presenciando no Brasil a maior revolta popular
das últimas décadas. Eu não posso afirmar da história, evidentemente, mas, certamente, desses tempos
contemporâneos, nós estamos presenciando a maior
revolta popular.
É preciso que todos façamos a correta leitura do
que está sendo escrito nas ruas do Brasil pelo povo
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brasileiro. Esse manifesto de protesto tem causas variadas, que remetem a uma causa maior.
Certamente, todos se impressionam com os cartazes e dizem que o foco é difuso, que é diferente de
outros movimentos, como o das Diretas Já, que tinha
um objetivo específico. Mas nós sabemos que poderíamos também focar um objetivo específico nessas
manifestações se nós selecionássemos todos os pleitos
levados às ruas e os remetêssemos à matriz aonde
todos eles querem chegar.
Sr. Presidente, saúde, um dos pleitos das ruas: um
caos, hospitais abarrotados de seres humanos, amontoados nos corredores, esperando por atendimento
que não chega, enquanto, muito próximo, um estádio
monumental de futebol é construído, com valores que
ultrapassam R$1,5 bilhão. Este acinte, esta afronta
se tornou insuportável para o povo brasileiro carente.
Nós vemos a educação em retrocesso. Nós verificamos que a violência cresce de forma estarrecedora
em todas as cidades do País. Nós assistimos a esse
espetáculo de obras anunciadas e não concretizadas,
inacabadas, com os gargalos logísticos se somando,
promovendo prejuízos que superam US$83 bilhões
anualmente.
Nós constatamos que, no ranking do crescimento econômico universal, nosso País fica em lugar de
humilhação. Na América Latina, ou somos o último, ou
o penúltimo colocado, e, em determinado momento,
quis se induzir a opinião pública desse País a acreditar
que estávamos vivendo o espetáculo do crescimento
econômico. Que espetáculo é esse?
Certamente, a represa das insatisfações populares foi enchendo, especialmente com esse alimento
da mentira, arma essencial utilizada pelos governantes
para angariar a popularidade fácil. Em determinado
momento, o efeito da anestesia desapareceu, e, com
isso, houve essa explosão de indignação popular nas
ruas. Se a represa encheu, a barragem explodiu, e as
águas das insatisfações populares chegaram a todas
as ruas deste País.
Mas são estes os problemas. E eu disse: há uma
matriz geradora desses problemas. Que matriz é essa?
A Presidente Dilma não conseguiu fazer a leitura. No
seu discurso na TV, na última semana, e no de ontem,
aos Governadores, demonstrou não poder dar resposta
ao clamor popular das ruas. Por quê? Porque em momento algum admitiu explodir a cabeça desse monstro,
o monstro que é o sistema promíscuo e desonesto de
governo que se instalou no País, com o aparelhamento
do Estado, com a barganha política permanente num
balcão de negócios, que limita a capacidade de investimento do Estado brasileiro, sacrificando setores
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essenciais, como o de saúde, de educação, de segurança pública, infraestrutura etc.
Certamente, nós poderíamos, sim, ter o um único objetivo nas ruas do País: destruir esse sistema. E
a Presidente anuncia a reforma política. Há quantos
anos a reforma política é anunciada, é debatida e é
prometida?
Ora, a Presidente, contudo, anuncia a reforma política com outro viés, na esteira do sistema bolivariano,
que significa certa ameaça autoritária, que autoriza a
supor a hipótese do golpe para superar um impasse,
que é responsabilidade, sobretudo, de quem preside
o País nesse sistema presidencialista forte, que tem
medidas provisórias como uma arma mortal utilizada
reiteradamente.
Ora, por que o plebiscito? Ele é desnecessário. É
um desperdício, desperdício de recursos, desperdício
de tempo, desperdício da energia da classe política e
do povo brasileiro. Não há necessidade do plebiscito,
porque nós sabemos todos: o povo brasileiro quer outro
modelo político compatível com as suas aspirações.
Constituinte exclusiva? Juristas de notabilidade
afirmam que Constituinte é soberana, é absoluta, não
é parcial. Constituinte exclusiva, portanto, seria uma
afronta à legislação, uma inconstitucionalidade flagrante.
As propostas, Senador Dornelles, a quem vou
conceder logo um aparte, as propostas de reforma política são conhecidas. Dificilmente nós encontraríamos
uma novidade para aduzir àquelas que já se encontram
em debate no Congresso Nacional há tanto tempo.
Ora, é transferir responsabilidade ao Congresso, é transferir o desgaste ao Congresso da postura
da Presidente. Ela não pode ignorar que nós somos
comandados por um presidencialismo de que ela é a
principal protagonista.
É evidente que o Congresso tem responsabilidade, mas é uma responsabilidade parcial. É parte da
responsabilidade maior...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
impasse nacional é da Presidente a República. Ela não
pode abdicar dessa responsabilidade, não pode buscar subterfúgios, não pode anunciar como resposta a
esse clamor popular o que já anunciou inúmeras vezes. Não pode falar em responsabilidade fiscal, quando
pratica a irresponsabilidade da contabilidade criativa,
da mágica contábil para alcançar o superávit primário
exigido. Não pode falar em transparência, quando não
há transparência alguma em seu governo. Os gastos
com os cartões corporativos são sigilosos. Agora, as
viagens da Presidente ao exterior são sigilosas; em-
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préstimos a Cuba e a Angola são sigilosos. Enfim, a
Presidente está apresentando ao País...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
uma proposta falaciosa.
Eu quero conceder o aparte ao Senador Dornelles com satisfação.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Alvaro Dias, eu concordo. Eu vejo que a
Constituinte, como está sendo proposta, é uma forma
de reformar a Constituição desrespeitando a própria
Constituição. É um precedente muito perigoso, porque,
hoje, é uma Constituinte para reformar o sistema político; amanhã, para reformar a ordem social; depois,
a ordem econômica; depois, os Poderes do Estado.
Quero também me posicionar de forma totalmente
contrária à convocação da Constituinte nos termos
em que foi proposta.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Dornelles. Cumprimento-o pela
postura de independência em um momento crucial
para o futuro do País.
E concluo, Presidente Jorge Viana, agradecendo
a condescendência do tempo.
É evidente: esse regime Presidencialista carrega sobre os ombros de quem preside o País a maior
soma de responsabilidades.
Nós não queremos, de forma alguma, e não podemos abdicar das nossas, mas não podemos aceitar que a Presidente transfira ao Congresso o ônus
da insatisfação popular no País. Quem instalou esse
modelo promíscuo não foi o Congresso. O Congresso é coadjuvante. Não pode aceitar ser coadjuvante
da imoralidade, não pode aceitar ser coadjuvante da
passividade e da incompetência administrativa no País.
Está sendo coadjuvante. Esta é a nossa parcela de
culpa, a de aceitarmos a posição de coadjuvantes da
incompetência, da irresponsabilidade e, sobretudo, da
corrupção neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª e passo a Presidência dos
trabalhos ao Senador Paulo Paim para que eu possa,
como orador inscrito, fazer uso da palavra.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Ana
Amélia, enquanto o Senador Jorge Viana vai à Tribuna.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria, com muito
prazer, Senador Paulo Paim, anunciar aqui a visita dos
Vereadores, nossos amigos, Anderson, que é do seu
partido, o Partido dos Trabalhadores; João Antônio, do
meu partido; o Leomar, do PTB do Senador Mozarildo
Cavalcanti; e o Rafael, do PSDB do Senador Alvaro
Dias, que acabou de ocupar a tribuna.
Essa, a saudação que faço aos Vereadores de
Tabaí, muito próximo de Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul.
Boas-vindas ao Senado Federal!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sejam bem-vindos!
Vocês foram orientados aí pela grande Senadora Ana Amélia, do nosso Rio Grande, e assistirão
agora ao pronunciamento do Senador Jorge Viana,
ex-governador do Acre e 1º Vice-Presidente desta
Casa, um dos melhores quadros do nosso País. E digo
mais: ouviram aqui um grande líder também, o nobre
Senador Alvaro Dias, que já foi governador e aqui faz
um papel fundamental, pois pobre daquele país que
não tem oposição.
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, obrigado pelas generosas palavras.
Saúdo a todos os que nos acompanham pela TV
Senado ou pela Rádio Senado.
V. Exª tem razão em relação ao líder Alvaro Dias,
mas, em relação à minha pessoa, são bondosas as
palavras que V. Exª me dirige.
Eu também vou tratar aqui dos mesmos temas que
os colegas que se revezaram na tribuna abordaram. O
último deles, o Senador Alvaro Dias, obviamente, este
num papel bem determinado e bem combativo, num
ativismo feito com muita competência pelo Senador
Alvaro como Senador de oposição.
Eu, com toda tranquilidade, exerço o meu papel
não como base do governo, mas como integrante da
bancada do governo. Nesta hora de dificuldades, há
muita gente que se omite, que se cala, mas eu tenho
usado diariamente a tribuna para colocar minha posição,
porque é nesta hora que temos que nos expor a todos.
Não tenho nenhuma dúvida de dizer, aqui da tribuna, que reclamei dentro da minha Bancada, questionei,
pedi, com a experiência de ex-prefeito, ex-governador,
e disse que precisava haver um maior diálogo do Executivo com o Legislativo, com a base de apoio, com a
bancada e com a oposição. O Brasil vive um momento
tão especial que temos de trabalhar juntos naquilo que,
de fato, é de interesse da nação brasileira. Lamentavelmente, não é assim que as coisas têm ocorrido.
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Repito: as manifestações que tomaram conta das
cidades, das ruas brasileiras, são filhas, são frutos de
um país que mudou, que melhorou, que incluiu pessoas. E vejam: os movimentos estão vindo através da
Internet. Quantas pessoas usam Internet no Brasil?
Cerca de 30% da população. São incluídos. Isso é recente. Boa parte dessa juventude, desses que hoje se
fazem presentes nas manifestações são pessoas que
começaram a experimentar a cidadania. Gostaram e
querem mais. Querem a cidadania plena.
Deve-se muito ao trabalho do Presidente Lula e
ao trabalho da Presidenta Dilma nesses dez anos de
mudanças. Começou lá atrás uma mudança importante
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando
estabilizou a moeda, pondo fim a um ciclo de absoluta
insegurança que esse País vivia. E veio o Presidente
Lula, com políticas sociais arrojadas, corajosas, e mudou a economia do País.
Nós éramos um país cujo PIB somava US$500
bilhões; agora, somos um país de US$2,6 trilhões.
Nenhum outro país, proporcionalmente, gerou tanto
emprego na última década como o Brasil. Nenhum
outro país fez tanta política para a juventude como o
Brasil – do ProUni à criação dos campi universitários.
Tudo isso nos orgulha.
Agora esses brasileiros incluídos se levantam
pelos que ainda não foram incluídos, querendo mais,
querendo que as mudanças sigam num ritmo mais acelerado, querendo mudança na estrutura das cidades
brasileiras. Oitenta e quatro por cento dos brasileiros
moram nas cidades, em centros urbanos, que vivem em
situações precárias, situações como a de São Paulo,
a maior cidade do Brasil.
Falei aqui da tribuna, Senador Paim, V. Exª lembra,
contei um episódio, repito, porque gosto muito. Desde
quando prefeito, depois como governador, gosto muito
de conversar com as pessoas, que alguns nem olham,
muito menos conversam. Pessoas simples, pessoas que
limpam o chão que a gente suja, pessoas que servem
a água que a gente bebe. Sempre fiz isso.
A primeira reunião que fiz como prefeito de Rio
Branco foi com 21 pessoas que limpavam a prefeitura.
Falaram: “Mas, Prefeito, o senhor não vai reunir o secretariado, os engenheiros, os doutores?” Falei: não,
vou me reunir com vocês. Vocês é que cuidam do lugar
em que a gente trabalha.
Eu lembro, o meu pai doente no hospital em São
Paulo, uma jovem empurrando a cadeira de rodas do
meu pai, eu acompanhando, ia fazer um exame, eu
perguntei quem ela era, onde trabalhava e onde morava. E ela falou: “Olha, eu trabalho aqui há menos de
um ano.” Mas você mora onde? “Eu moro na Zona Leste” – ela disse. E a que horas você chega aqui, a que
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horas começa o teu trabalho? Ela disse: “Eu saio de
casa às 3 horas da manhã, para chegar às 7 horas ao
meu trabalho e volto para casa às 11 horas da noite.”
Três horas da manhã para chegar às sete no trabalho!
Essa é uma jovem empregada brasileira. Certamente,
milhares de jovens como ela estão nas ruas.
Há países no mundo que têm metrô há cem anos.
Cem anos, Senador! As nossas cidades não têm metrô,
o que há são arremedos. Não tivemos um compromisso,
durante essas últimas décadas, de pensar a população.
Uma cidade – já disse um ex-prefeito de Bogotá – não
é caracterizada como uma boa cidade para se viver,
com qualidade de vida, quando os pobres compram
carro. Não. Sempre defendi a desoneração, primeiro,
para os veículos de transporte coletivo. Trens, ônibus,
todo tipo de veículo de transporte coletivo deveria ser
trabalhado primeiro. Uma cidade tem qualidade quando
os ricos fazem a opção de andar em transporte coletivo. É isso que muda.
Agora, eu queria, agradecendo também a generosidade do tempo, dizer que a Presidenta Dilma tem
sofrido críticas aqui, dentro do Congresso, Congresso
que está ainda perplexo com essa movimentação da
sociedade – todos nós estamos, temos que ser sinceros.
Reclamei que, passados dez dias com o povo nas
ruas, não havia ocorrido uma reunião de Líderes nesta
Casa. Sou Vice-Presidente desta Casa. Parabenizo o
Presidente Renan, que convocou hoje uma reunião de
Líderes, convocou hoje uma reunião da Mesa Diretora. Mas, com milhões de pessoas nas ruas, dez dias
para que os Líderes pudessem se sentar não é muito
tempo, Senador Suplicy?
Aí, quando eu converso com alguns colegas, é
crítica à Presidenta Dilma: porque a Presidenta Dilma
reuniu governadores e prefeitos de capitais e apresentou propostas para começar um processo de diálogo,
de atendimento do clamor das ruas. Onde é que está
o problema? Aí veio a mais dura crítica que estão fazendo a ela: porque a Presidenta Dilma está propondo
uma Constituinte para fazer a reforma política. Eu respeito quem tem opinião divergente, mas essa proposta
de Constituinte para fazer reforma política não é nova.
Meu caro Senador Alvaro, V. Exª há de ter na
memória o fato que vou apresentar, V. Exª, que é parte
da memória desta Casa. Aqui está. Sabe o que é isto,
Senador Suplicy? É uma matéria do jornal Folha de S.
Paulo de 1999, Senador Walter Pinheiro. A matéria diz
assim: “Fernando Henrique Cardoso defende Constituinte restrita em 99”. O Presidente Fernando Henrique!
A Presidenta Dilma está levantando um problema que é real. O Presidente Fernando Henrique tinha
razão, porque ele queria que fosse feita a reforma política. Mas o Parlamento não a fazia, não a fez e não
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faz a reforma política. Não entro no mérito. Está-se
propondo fazer um plebiscito para ver se a população
confirma – depois de já ter estabelecido nas ruas –
como prioridade fazer a reforma política. Quem sabe
com o povo na rua, quem sabe com um plebiscito feito,
no qual a população diga em ampla maioria que quer
uma reforma política, ela aconteça.
E sabem o que ele está propondo aqui? Que o
projeto de emenda constitucional do Deputado Miro
Teixeira... Isso em 1999. Outros Líderes do PSDB
também. O próprio Senador Aécio está aqui, apoiando
uma Constituinte restrita.
Neste momento, Senador Alvaro, o que eu acho
que está em jogo não é mais quem ganha ou quem
perde, mas qual é o nosso compromisso com este
País, qual é o nosso compromisso com a voz das ruas.
É claro que o Governo tem de dar uma resposta, porque, no presidencialismo, é o Governo que está
liderando. Mas qual é o papel desta Casa? Qual é a
responsabilidade que o Congresso tem? Eu estou interessado em debater a agenda do Senado, do Congresso. Temos de ter uma reunião amanhã, do Congresso
Nacional, para discutir e levar em conta os milhões de
brasileiros que estão nas ruas, e não ficar aqui, juntando pedra para jogar do outro lado da rua, na Presidenta Dilma. Vamos jogar pedra, primeiro, no nosso
telhado, para depois ter condição de jogar pedra – se
possível evitar as pedradas – no telhado dos outros.
Ouço, com satisfação, o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Jorge Viana, é um prazer dialogar com V. Exª. E
quando cita o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, em determinado momento, teria defendido
– eu não sabia disso – uma Constituinte restrita, isso
confirma que, embora todo o talento dele, toda a competência de quem mudou o Brasil com o Plano Real
– inclusive, teve oportunidade de ajudar muito o seu
Estado, o Acre, quando V. Exª era Governador –, ele
comete os seus equívocos. E a sua obra deve ter sido
tão marcante que o PSDB venceu, para a Presidência
da República, todas as eleições subsequentes no seu
Estado. Portanto, é uma figura certamente histórica,
no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, um estadista, mas que comete os seus equívocos. Ele não é
um mestre em Direito Constitucional. Então, ele tem
de ser perdoado por esse erro. Eu prefiro, em relação
a esse tema, ficar com o indicado da Presidente Dilma, Luís Roberto Barroso, que diz: “Não é possível.
A teoria constitucional não conseguiria explicar uma
Constituinte parcial. A ideia de Poder Constituinte é
de um poder soberano. Um poder que não deve o seu
fundamento de legitimidade a nenhum poder que não
a si próprio e à soberania popular que o impulsionou.”
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Ou então com Carlos Mário Velloso: “Eu acho que essa
proposta não passa de uma medida para enganar a
população que está nas ruas.” Ou então Carlos Ayres
Britto – eu não estou lendo tudo, exatamente para não
tomar o tempo de V. Exª –, que alerta para “a impossibilidade de haver convocação de uma Constituinte, já
que a possibilidade não está prevista na Constituição
Federal”. E até o Vice-Presidente Michel Temer, como
mestre de Direito Constitucional, o Vice da Presidente
Dilma afirma: “Inaceitável a instalação de uma Constituinte exclusiva para propor a reforma política”. E vejo
que a própria Presidente Dilma está reconhecendo o
erro e já dá demonstrações de que pode alterar esse
posicionamento inicial porque hoje, ainda, o Ministro
da Justiça, segundo fui informado, teria dito à imprensa que o Governo estuda também outras alternativas,
não apenas esta da Assembleia Constituinte exclusiva. Portanto, Senador Jorge Viana, nem V. Exª, com
todo talento e todo brilhantismo, vai nos convencer de
que realmente é uma atitude correta, é uma medida
adequada, neste momento, propor um plebiscito para
uma Assembleia Constituinte exclusiva. E olha que
sou adepto de plebiscito. Acho que plebiscito é fundamental na vida de um país e que devemos adotá-lo
na frente. Mas, nesse caso, ele não se justifica, é um
desperdício, atrasa, inclusive. Temos que fazer uma
reforma política já, imediatamente, e isso é possível.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu
agradeço, Senador Alvaro Dias, e é um privilégio para
mim, recém-chegado a esta Casa, poder estabelecer
algum debate com V. Exª, que tem uma formação de
mestrado e doutorado nesta tribuna e neste plenário,
pelo ativismo em defesa do que V. Exª acredita, do
Partido, o PSDB, que tem um dos grandes quadros
na figura de V. Exª. Mas eu fiquei aqui meio perplexo
de ver o ex-Líder, e, para mim, ainda segue sendo
Líder Alvaro Dias, dizendo que perdoa o Presidente
Fernando Henrique Cardoso por ele ter tido essa postura equivocada de ter defendido, no final dos anos 90
– em 99, para ser mais preciso –, como Presidente,
a proposta de uma Constituinte restrita para fazer a
reforma política. V. Exª...
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Até porque, Senador, ele é sociólogo, não é constitucionalista.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – V. Exª
está preferindo ficar longe, nesse aspecto exclusivo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu, que
devo a ele muita atenção, apoio e ajuda, já que V. Exª
não fica com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, eu fico, assumo a postura dele, faço a defesa dele
aqui, na tribuna. E digo que eu acho que ele estava
certo, porque já em 99 ele estava tentando encontrar,
junto com o Deputado Miro Teixeira, um dos maiores
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quadros que temos no Congresso hoje, uma solução
para tentar fazer a reforma política.
Agora, eu vou fazer uma pergunta a V. Exª , com
a compreensão do Presidente da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Já está assegurado o tempo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Ontem,
o Líder do PSDB na Câmara, Senador Aécio Neves,
também defendeu a Constituinte restritiva. E aí Senador? Eu queria ouvir V. Exª. Está escrito aqui na matéria. O Presidente Fernando Henrique defendeu uma
Constituinte restritiva para fazer a reforma política e o
Líder, na época, Aécio Neves, também defendeu.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Mas já
reconheceu o erro. O Aécio já reconheceu o erro, porque
hoje eu vi uma entrevista dele aqui, na TV Senado, em
que ele condena essa proposta da Presidenta Dilma.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pronto! Melhorou.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Veja que
nós vamos aprendendo. A vida é uma universidade...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas
não vamos abandonar nem o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e nem o nosso querido colega,
Senador Aécio Neves. Aliás, falei com ele, tenho uma
admiração enorme...
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Esses
pequenos equívocos não nos distanciam.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Certo.
O que estou pondo – e aí fica bem claro para quem
está nos assistindo –, eu acho que a Presidenta Dilma não propôs diretamente. Ela propôs um debate.
A Senadora Ana Amélia ainda há pouco colocou: um
debate sobre a eventualidade da constituição de uma
Constituinte para tratar da reforma política. O que está
proposto, concretamente, por ela é um plebiscito para
que a sociedade brasileira se manifeste se quer ou não
a reforma política. Porque o Congresso não quer. Se o
Congresso quisesse, teria feito. Qual é a justificativa?
Eu fui da comissão, fui nomeado pelo Presidente José
Sarney, mas eu vi claramente: se depender do senso
comum do dia a dia deste Congresso, não sai reforma
política nunca. E nós vamos nos apequenando diante
da sociedade.
Não conheço um segmento mais importante para
ajudar a construir uma nação, a melhorar a vida de
um povo do que a atuação política – valorizo muito –,
seja no Executivo, seja aqui no Legislativo. É um dos
instrumentos mais poderosos quando usado, como eu
sei que os colegas aqui o fazem, para a gente mudar
a vida de um povo. Mas nós estamos diminuindo de
tamanho, perdendo prestigio nos últimos anos, por
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conta de não termos feito algo que diz respeito só ao
Congresso, não depende do Executivo.
Na reunião de Líderes falaram: “mas temos que
pedir para a Presidenta mandar.” Mas a prerrogativa
é nossa. Por que não fizemos?
Eu ouço, com a compreensão do Presidente, rapidamente, o Senador Humberto e, depois, o Senador
Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O debate é fundamental. Por isso sou tolerante para
com todos os Senadores que quiserem fazer um aparte.
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Senador
Jorge Viana, quero agradecer a V. Exª por este aparte
e dizer que concordo plenamente com os questionamentos que V. Exª levanta. No meu entendimento, a
voz que está vindo das ruas tem vários destinatários.
Quem imaginar que há qualquer setor, hoje – do poder
institucional, partidos, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo –, que está fora das considerações negativas que estão sendo feitas nesses atos de
massa gigantescos, está cometendo um grande erro.
Não creio que seja o momento, como disse V. Exa, de
juntar pedras para atirar na Presidenta Dilma, mas é
um momento que deve ser entendido na sua dimensão. São novos tempos, e novos tempos exigem atitudes corajosas e, ao mesmo tempo, atitudes amplas. V.
Exa disse muito bem. Há quanto tempo o Congresso
Nacional discute e não vota, não define aspectos importantes da reforma política, que hoje são em grande
parte responsáveis por muitas dessas insatisfações?
Portanto, eu acho que, antes de jogarmos pedras,
nós devemos olhar para nós próprios. E aqui a minha
expectativa é de que o Presidente Renan Calheiros
e o Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves,
possam combinar uma agenda com os Líderes em
que nós possamos dar a nossa resposta. É isso que
nós deveremos fazer. Considero que é isso que é correto. Não acho justo que se queira surfar nessa onda
para travar o debate entre Governo e oposição. E vou
mais a frente: o Governador Marcelo Déda, na semana passada, em um dos seus tuítes, disse uma coisa
muito correta, que eu gostaria de repetir aqui. Dizendo
respeito à imprensa, dizendo respeito aos partidos,
ele diz: “Não se dança valsa na cratera do Etna. Não
dá para prever que caminho tomará a lava”. Portanto,
temos de ter, neste momento, uma preocupação responsável com tudo o que está acontecendo hoje no
nosso País, e fazermos a nossa parte.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu
agradeço o aparte de V. Exa e devo dizer que sinto em
alguns colegas uma preocupação maior em responder
ao outro lado da rua, ao Parlamento, do que à Praça
dos Três Poderes. Neste momento, o Congresso deve
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resposta à Praça dos Três Poderes, onde está o povo
nos questionando.
Fiquei contente de ver a reunião hoje, presidida pelo Presidente Renan, ele colocando uma pauta
extensa de matérias que estão tramitando na Casa e
que, se votadas, resgatam o respeito nosso perante
a opinião pública.
A grande questão é como fazer a reforma política. E aí está o mérito do Governo da Presidenta Dilma de estar estabelecendo esse debate e colocando
o povo no meio. Eu espero que ninguém tenha medo
de fazer uma consulta popular para o Brasil responder
se quer ou não a reforma política. Talvez seja a única
possibilidade.
Quanto à questão da constituinte, podemos ter um
pouco de tempo para ver qual instrumento vamos usar,
mas acho que a consulta à população é fundamental.
Ouço, com satisfação, o Senador Paulo Davim e
depois a querida Senadora Ana Amélia.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador
Jorge Viana, eu quero reforçar as observações feitas
pelo Senador Humberto Costa. Na verdade, os sentimentos levados às ruas pelo povo, uma miscelânea de
insatisfações, toda e qualquer instituição deverá parar
para ouvir e interpretar da melhor forma possível. As
críticas, as insatisfações não foram dirigidas apenas
para esta Casa, não foram dirigidas apenas para os
políticos; foram dirigidas para o Poder Executivo, o
Judiciário, os Parlamentos, os políticos, os sindicatos,
até mesmo para parte da imprensa. Essa foi a grande
insatisfação canalizada pelo povo brasileiro e trazida
às ruas. Este Parlamento tem se esmerado, nos últimos
anos, em tentar se aproximar mais da sociedade, em
procurar dialogar com a sociedade. E eu acredito que
não existe diálogo mais próximo, mais aberto do que
uma consulta pública sobre a reforma política. Uma
reforma política feita com a chancela da sociedade,
eu tenho absoluta certeza de que esta reforma será
muito mais respeitada do que uma reforma política sem
nos reportarmos aos verdadeiros donos desta Casa: o
povo brasileiro, a população, a sociedade. Portanto, eu
quero corroborar com o seu posicionamento.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado.
Eu só queria, agradecendo, Senador Paulo Davim, o aparte de V. Exª, dizer que as pessoas não se
perguntam, mas, durante esses últimos sete dias, só
de ontem para cá, eu voltei a ver alguns jornalistas fazendo reportagens no meio da rua. Desapareceram.
Nem as reportagens eram feitas com os símbolos das
empresas. Não eram feitas.
Eram feitas de longe, de helicóptero, ou de lugar
muito distante ou por telefone, de maneira descarac-
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terizada. Por que isso? Porque a revolta, o sentimento
de cobrança é contra tudo e contra todos. O pau que
estava dando em Chico estava dando em Francisco.
Agora, passado esse período – que eu acho
que não passou, os movimentos, eu acho, vão seguir
–, está-se tentando (alguns tentam, de maneira oportunista) canalizar contra esse ou contra aquele ou a
favor daquilo ou daquilo outro. Não! É um sentimento
de cobrança de tudo e de todos. E eu acho que cada
um tem que pôr sua carapuça. Por isso, faço um apelo:
vamos pôr a nossa! Vamos ver o que nos cabe fazer.
E vamos fazer!
Ouço, com satisfação, a Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Jorge Viana, esse é o melhor processo no regime democrático: o debate das ideias, das propostas, o
diálogo e o respeitoso enfrentamento das divergências.
Eu fico feliz por V. Exª ter observado o que eu disse:
um ponto a favor da Presidente; porque ela não disse
que queria isso. Ela disse: “Vamos abrir o debate em
torno da matéria.” Isso é diferente da leitura que foi feita: “Dilma propõe uma constituinte exclusiva.” Então,
ela sugeriu a abertura de um debate. Nesse debate,
as ideias e os especialistas já se manifestaram. Quero
dizer que houve uma frase notável e inesquecível de
um gaúcho que disse: “O que o povo quer esta Casa
quer.” Exatamente é o que está acontecendo: as ruas
estão fazendo a Casa decidir. A Câmara acaba de decidir, por suas lideranças – eu queria cumprimentar o
Presidente Henrique Eduardo Alves por ter colocado
na pauta a votação da PEC 37 – com o consenso das
Lideranças, derrotar a PEC 37 na Câmara dos Deputados. Então, essa iniciativa é uma resposta imediata
e direta ao clamor das ruas, com seus cartazes, manuscritos alguns, contra a PEC 37, a conhecida PEC
da Impunidade. Isso está sendo decidido hoje à tarde. É uma resposta direta. Há uma questão, Senador
Jorge Viana, que não é culpa da Presidente Dilma
Rousseff. Ela herdou um sistema que é extremamente
de disfunção do funcionamento desta instituição, que
é a questão relacionada a medidas provisórias. Nós
somos sufocados aqui. Nós não temos espaço para
iniciativas. E quando tomamos as iniciativas, às vezes,
elas acabam sendo absorvidas por iniciativas do Poder
Executivo. E, claro, não se discute a paternidade, mas
a iniciativa acaba sendo neutralizada na sua força. E o
Congresso Nacional, o Parlamentar perde, às vazes,
até sua “utilidade”. Por isso, é preciso também discutir, no bojo de tudo isso que está acontecendo agora,
com essa crise política que estamos vendo, que vem
da rua, nos mostrando que é preciso mais agilidade,
mais eficiência, maior comprometimento de todos. Não
é só do Congresso Nacional, é do Executivo, ao aliviar
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esse sufoco que nós vivemos aqui, porque todo dia tem
medida. Agora mesmo, em dois corredores ali, há quatro
medidas provisórias sendo analisadas. Essa questão
precisa, também, ser vista, não só pelo Executivo, mas
por nós, porque esse mecanismo não é suficiente para
estabelecer um debate. Hoje, já começou a ser dada a
resposta que as ruas estão querendo: a Câmara está
dizendo “não” à PEC 37. Obrigada e cumprimentos pelo
seu pronunciamento, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, querida Senadora Ana Amélia.
Ouço, rapidamente, com complacência, bem rápido, por gentileza, porque eu já extrapolei a generosidade do Presidente, Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Serei
breve, Senador. Ontem, em seu discurso, V. Exª falou
sobre a reforma política e eu, atentamente, observei o
seu discurso, mais uma vez tão recheado de conteúdo.
Senador, eu não vejo como de bom alvitre convocar um
plebiscito para decidir uma coisa que é de responsabilidade desta Casa. Eu não consigo imaginar isso. Os
anseios da população, esta Casa tem de saber quais
são os anseios da sociedade. Nós já sabíamos que a
coisa não estava indo bem e a minha observação, Senador, é a seguinte: 80% deste Congresso Nacional,
deste Senado Federal são governistas. É só arrancar
essa reforma da gaveta e votar essa reforma. Ontem,
V. Exª falou uma coisa maravilhosa: de 2 em 2 anos,
há eleição neste País e que isso é uma barbaridade.
V. Exª sugeriu, inclusive, 6 anos ou 5 anos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Eu,
depois, então, disse o seguinte: os nossos políticos, nós
estamos sempre em campanha política, ou seja, nunca
temos tempo para trabalhar. Então, a minha pergunta é
esta: se é incumbência e dever desta Casa fazer essa
reforma e se a Presidência da República tem maioria
total e absoluta, por que não arranca isso e não vota
isso? Esta é a minha indagação, Sr. Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador.
A resposta é simples: exatamente por conta de
não termos realizado a reforma política é que nós vivemos o que se chama de a Presidenta não ter uma
ampla maioria; ela tem uma maioria circunstancial. Com
a quantidade de partidos, com o desrespeito que os
partidos vivem hoje, precisamos mais do que nunca
da reforma política.
Então, qualquer um que chegue à Presidência vai
ter que governar fazendo alianças que não estão presas
aos programas, nem aos compromissos assumidos na
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campanha, mas às circunstâncias de ter que ter governabilidade para poder minimamente conduzir o País.
Ouço com satisfação, e rapidamente, o Senador
Suplicy.
A Sra. Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Por
favor.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – Sr. Presidente,) – Prezado Senador Jorge Viana, acredito que
a manifestação da Presidenta Dilma Rousseff – e tão
positivo que ele tenha recebido os movimentos sociais,
como o movimento do passe livre, os governadores e
prefeitos, para auscultá-los e transmitir proposições
e reflexões – no que diz respeito à reforma política,
em grande parte, a consideração de uma assembleia
constituinte, de um plebiscito decorre em grande parte
de não termos aqui votado em tempo hábil. Mas isso
ainda é possível. Por exemplo, se até 2 de outubro tivermos votado as inúmeras proposições, e apresentei
inúmeras proposições que tramitam na Comissão de
Justiça, e outros também o fizeram, podemos votá-las no Senado e na Câmara até 2 de outubro, para
estarem valendo já para as eleições do ano que vem.
E isso será um avanço considerável. Então, acho que
temos de pensar bem sobre a nossa responsabilidade
com respeito à proposta de reforma política.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço, Senador Suplicy, e devo dizer que o ideal – se
tivermos juízo – é não ficarmos preocupados em responder ao Palácio, que está procurando encontrar uma
agenda para responder ao clamor das ruas. O ideal é
que, daqui do Congresso, possamos ouvir os recados
das ruas e, com a nossa competência, com as nossas
prerrogativas constitucionais que guardamos, responder também as ruas.
Eu queria, com muita satisfação, dizer que estão
aqui o Deputado Jamil Asfury com a Fátima e outros
companheiros, o Fred, que são acreanos e nos visitam.
Sejam bem-vindos todos!
E ouço, rapidamente, a Senadora Lídice da Mata,
porque já extrapolei a boa vontade do Presidente; a
Lídice da Mata e, em seguida, o Senador Moka. E prometo, Presidente, saio da tribuna, porque já extrapolei
a paciência de V. Exª.
A Sra Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Rapidamente, Senador. Certamente V. Exª está sendo aparteado em função da importância do tema que aborda. Eu
quero parabenizá-lo e dizer que, na verdade, a reforma
política quem tem que assumir somos nós. O que está
em crise não é o Governo da Presidente Dilma. O que
as ruas mostraram é que está em crise a representação
política no Brasil. E nós precisamos aprofundar essa
nossa quase psicanálise a respeito desse assunto. E
eu tenho insistido aqui que nós precisamos de uma
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reforma política com participação popular, que nós
precisamos de uma reforma política que aprofunde a
identidade do povo com o Congresso Nacional.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Que
seja radical, que mude.
A Sra. Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Exatamente. Uma reforma política que traga, para este
Parlamento, mulheres e negros, que este Parlamento não tem. Para que o povo brasileiro se identifique
com ele. E precisamos – e essa é a grande mensagem
das ruas – mudar a pauta da política do Congresso
Nacional, que, em muitos momentos, está muito mais
pautada por grupamentos fundamentalistas do que
pelas reformas que o povo está a exigir na rua. E não
apenas a reforma política. A reforma urbana, a reforma
agrária, a reforma de valores, que a nossa sociedade
está a exigir. Muito obrigada.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agradeço, querida colega, Senadora Lídice, pelo pronunciamento e digo: eu estou estudando com a Consultoria,
desde que cheguei a esta Casa, adotei como tema...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... o
compromisso de lutar pela reforma política. Mas acho
que hoje ela não pode ser mais uma reforma política
convencional. Tem que ser contemporânea, tem que
ser radical, tem que trazer mudança e tem que discutir
o que tem que se discutir. Até mesmo a composição
das Casas Legislativas deve ser discutida, para que a
gente possa fortalecer os partidos, fortalecer o voto e
criar as condições para que a nossa democracia siga
por um bom leito de rio.
Senador Moka, como último colega, por gentileza.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Eu
vou ser bem objetivo, Senador Jorge Viana. Eu acho
que nós temos como fazer, realmente, a reforma política, e acho que tem que haver uma decisão política de
fazê-la. Agora, evidentemente que ela não pode ser,
V. Exª já disse, uma reforma política convencional. É
preciso... Eu me lembro, no início aqui, de posições
que foram de imediato rejeitadas. E agora, com a movimentação, é preciso levar em conta exatamente que
se formou, na opinião pública, que é preciso modificar o sistema. Diferentemente da Senadora Lídice da
Mata, eu não acho que só o Congresso, o Parlamento
está em crise; eu acho que o sistema está em crise, e
o que o movimento está dizendo é o seguinte: “Basta,
vamos ter um recomeço. Vamos organizar as forças
políticas, as forças representativas, mas vamos fazer
também com que o Executivo tenha prioridade, sintonizado com os anseios da população”. Essa questão
do transporte público é um exemplo disso, Senador.
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Então, nós temos, sim, é que ter um Congresso mais
independente. E a pauta do Congresso, necessariamente, não precisa ser a pauta do Executivo. Vamos
dizer, por exemplo: nós deixamos de votar a Emenda
29 – eu sou inconformado com isso; nós acabamos
dando percentuais, limites mínimos... Os Municípios,
obrigatoriamente, têm que investir 15% dos seus orçamentos na saúde; os Estados, 12%. E qual é a obrigação da União, do Governo Federal? Zero! Nenhum!
Então, esse é um equívoco. Não adianta falar em importação dos médicos estrangeiros sem falar que vai
ter aporte de recursos para estruturar hospitais, para
que os hospitais tenham condição de funcionar, e para
que a cidade, minimamente, tenha uma equipe multidisciplinar de médicos, de enfermeiros, com duas ou
três especialidades que são vitais. Isso, sim, é você
encarar, enfrentar a questão da saúde. E, para isso,
precisa de financiamento, e o financiamento é a União
que tem que colocar recursos. Até porque, de cada
R$100,00 que se arrecadam de impostos, R$66,00
ficam com o Governo Federal. Então, está na hora de
a gente mostrar todas essas questões e estabelecer,
aí, sim, um pacto. Qual o pacto que precisa ser feito?
A distribuição melhor dos recursos para Estados e Municípios. Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Serei breve, Presidente; serei breve, Senador Jorge.
Serei muito breve, Presidente, se me permitirem.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Por
gentileza.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Apenas para dizer, em cima do que disse a Lídice da
Mata e acabou de se expressar agora também o Senador Moka: vamos zerar as eleições, não vamos falar
em eleições para o ano que vem agora, vamos pensar
em trabalhar. Se nós tirarmos da cabeça... Leva a crer,
não só no âmbito federal, dos Estados, parece que
qualquer ato que se faz é visando a gente se manter no
poder. Essa ideia é a que se vende para a sociedade.
Então, cada ato que se pratica agora me parece que
é visando o nosso grupo. Isso vale para o meu Estado
também, Santa Catarina. Quer dizer, vende-se para a
sociedade a ideia de que: “Olha, o negócio é para o
ano que vem”. Vamos zerar esse assunto, vamos pensar em trabalhar e atender esse clamor. As questões
das eleições do próximo ano que venham ao natural.
Vamos dar o exemplo de como é que nós temos que
praticar o momento. Vamos procurar fazer aquilo que
V. Exª vem expondo na tribuna, Senador Jorge Viana:
vamos procurar construir aquilo que é o geral e deixar
a outra questão para o ano. Porque quem muito persegue aquilo para o próximo ano, para quem muito quer,
a coisa não vai bem, não vai bem. Quem muito quer
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não consegue nada. Vamos deixar ao natural as coisas
acontecerem no momento oportuno e vamos pensar
em trabalhar e entrar nessa análise toda, nesses temas que estão aí presentes. Eu acho que isso é que
vale a pena: esquecer um pouco as eleições. Fazendo
isso, já vamos ajudar a encontrar algumas soluções.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agradeço ao Senador Casildo Maldaner...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... e
queria agradecer muito, Senador Moka, e dizer que
estava muito preocupado com a ausência de reuniões
na Casa. O Presidente Renan chamou uma reunião
hoje de manhã, está chamando hoje outra para a tarde. Espero que haja reunião do Congresso.
Nós precisamos, se tivermos juízo e entendermos
a dimensão do movimento que está nas ruas, todos nós
devemos refletir “como devo fazer para ajudar neste
momento, o que devo mudar para que a gente possa
sair para uma situação melhor”. Acho inclusive que os
grandes partidos deveriam propor uma reunião para
avaliar essa exclusão irrestrita que as ruas deram à
presença de qualquer representante de partido político
nas manifestações. Será que isso não é um recado,
de maneira suprapartidária?
E, quando as propostas vêm do Executivo, o Congresso não pode cair numa armadilha de ficar focado
em responder se é boa ou não a proposta que vem de
lá, esquecendo as prerrogativas que devemos cumprir.
O Senador Pedro está bem ali, professor, constitucionalista, e tem nos alertado sempre para respeitarmos a Constituição. Quantas vezes ele já colocou:
se tiver que procurar um caminho de ter uma manifestação exclusiva para se fazer a reforma política, outros
professores, outros juristas... Não estou entrando nessa polêmica, mas isso não pode agora virar um cavalo de batalha entre situação e oposição, só porque a
Presidente pediu para considerar o debate sobre uma
Constituinte exclusiva. Foi isso que houve.
O plebiscito é direto: ouvir a população sobre a
reforma. Eu acho que, sem isso, não vai haver reforma política. Agora, a Constituinte ou não, exclusiva ou
não – e aí digo que não é um bicho de sete cabeças.
Falei ainda agora com o Senador Alvaro. Jornal de
1999, Folha de S.Paulo, Presidente Fernando Henrique Cardoso.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Está
aqui, em 1999: “O Presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu ontem a proposta de Constituinte restritiva de 1999, de autoria do Deputado Miro Teixeira”.
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Aécio Neves defendendo a mesma coisa, meu querido
amigo Líder.
Então, qual é o absurdo de a Presidenta trazer
de volta esse debate? Agora, se não é adequado esse
instrumento, encontremos um. Ou vamos fazer a reforma política, ou alguém a fará por nós. E pode ser
que, alguém fazendo por nós, seja a pior delas. E, para
mim, ela tem que ser radical no sentido de resgatar a
confiança da sociedade nos partidos, valorização do
voto e das casas legislativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana.
Agora é a Senadora Lídice da Mata. Enquanto
chega à tribuna, Senadora Lídice, permita-me que eu
leia um informe que recebi neste momento.
Informo que, no dia de amanhã, quarta-feira, todas as centrais sindicais, reunidas hoje em São Paulo
– CUT, Força Sindical, Nova Central, CTB, UGT, CSP/
Conlutas, CGTB, CSB, todas as confederações –, levarão à Presidenta Dilma uma pauta dos trabalhadores
brasileiros e dos movimentos sociais. Todas as centrais,
juntamente com o MST, decidiram realizar, no dia 11
de julho, atos conjuntos do movimento sindical e do
movimento social.
Segundo o documento, os atos de 11 de julho,
uma quinta-feira, terão como objetivo destravar a pauta
da classe trabalhadora no Congresso Nacional e nos
gabinetes de Brasília, e também construir e impulsionar a pauta que veio das ruas nas manifestações realizadas em todo o País, nos últimos dias.
Por fim, além de mais investimentos – saúde,
educação, transporte público de qualidade –, manifestações do movimento estão pedindo também pauta
dos trabalhadores.
Os atos de julho irão reivindicar o fim dos leilões
da Petrobras, o fim do fator previdenciário, a redução
de jornada para 40 horas semanais sem redução de
salário, a reforma agrária e contra a reforma trabalhista.
Fiz a leitura e deixo registrado, a pedido do movimento sindical e social, nos Anais da Casa.
Senadora Lídice da Mata, com a palavra.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço licença
para introduzir outro tema no dia de hoje.
Trata-se, Sr. Presidente, até de lamentar que não
possa hoje, tanto eu quanto, certamente, o Senador
Walter Pinheiro, estarmos na Bahia, na minha querida
cidade de Cachoeira, porque, exatamente neste 25 de
junho, há 191 anos, na minha cidade natal, Cachoeira,
aconteceu o início da guerra pela independência da
Bahia e do Brasil.
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Era manhã do dia 25 de junho de 1822, a Câmara
Municipal havia aclamado o príncipe Dom Pedro como
regente e protetor perpétuo do Brasil, respondendo
ao ato de solicitação, de determinação que o príncipe
voltasse à Portugal. Em seguida, foi celebrado o Te
Deum na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.
Terminado o ato religioso, à guisa de comemoração, foram disparados tiros de festim para o alto. Imediatamente, uma canhoneira portuguesa, ancorada no
Rio Paraguaçu, abriu fogo contra a cidade, causando a
morte do tambor Soledade e deixando vários feridos.
Após três dias de renhidos ataques e contra-ataques, no começo da noite do dia 28, a escuna de
guerra portuguesa, não conseguindo evadir-se, devido
à maré baixa, rendeu-se aos cachoeiranos.
Esse pequeno histórico encerra um dos grandiosos momentos que antecederam a nossa independência
do jugo português. Marcou o início das guerras pela
independência do Brasil na Bahia, que se prolongariam
até julho de 1823, em Salvador, com a retirada definitiva das tropas lusitanas do solo brasileiro.
Neste ano, aqui no Senado, nós aprovamos, inclusive, o projeto de lei da Deputada Alice Portugal,
reconhecendo o dia 2 de julho como data nacional.
Trata-se, portanto, de um fato histórico, eu diria
epopeico, cujo significado é de grande importância
para a memória nacional, infelizmente pouco conhecido pelos brasileiros. Por esse motivo, como cachoeirana, insisto em divulgá-lo por ocasião da data em
que é comemorado.
Cachoeira é uma cidade histórica, situada a 110
quilômetros de Salvador, que abriga um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do período colonial
brasileiro, além de um rico e diversificado patrimônio
cultural imaterial em que sobressaem as manifestações
de matriz africana, características que a tornam singular, entre outras tantas cidades da Bahia e do Brasil.
À época em que ocorreram os atos patrióticos
que acabo de citar, Cachoeira era a segunda cidade
baiana em importância política e econômica. Era um
pujante entreposto comercial, rota obrigatória para
quem se deslocava para o interior do País.
Essa prosperidade perdurou até as últimas décadas do século XIX, quando se deu início a um lento e
doloroso processo de esvaziamento político-econômico
em decorrência da perda de competitividade de seus
produtos de exportação, o fumo e o açúcar, no mercado internacional, e, mais tarde, em meados do século
passado, pela implantação da indústria petrolífera no
Recôncavo que desviou, com a abertura de rodovias,
o escoamento da produção local, tradicionalmente realizado por meio de saveiros, vapores e principalmente
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pela ferrovia, o que era feito através da Bahia de Todos
os Santos até o Rio Paraguaçu.
Nos últimos 12 anos, o processo de estagnação
econômica da cidade começou a ser revertido em consequência de importantes intervenções dos Governos
Federal e Estadual, dentre elas a implantação de um
campus da Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia, a UFRB, na nossa querida Cachoeira.
Com apenas oito anos de instalado, o campus da
UFRB vem mudando gradativamente a paisagem física
e humana de Cachoeira, transcendendo sua finalidade
como instituição pública de ensino superior, tornando-se indutor do crescimento econômico, pela geração de
novas demandas em relação a bens e serviços. Além
disso, devido à escassez de residências para abrigar
professores e alunos, os imóveis cachoeiranos tiveram
alta valorização, estimulando, assim, sua restauração
e preservação por parte dos proprietários.
Convém ressaltar, entre as iniciativas em âmbito
estadual, a transferência simbólica da sede do Governo da Bahia para Cachoeira a cada 25 de junho, data
magna do Município, antigo anseio dos cachoeiranos,
que tive a iniciativa de apresentar à Assembleia Legislativa como projeto de lei, que foi, durante muitos anos,
esquecido nas gavetas dos governos carlistas que
governaram o nosso Estado e que foi compreendido
pela sensibilidade democrática do Governador Jaques
Wagner, que, em projeto de lei de sua autoria, do Poder
Executivo, transformou, como já disse antes, Cachoeira na capital da Bahia a todo 25 de junho, fazendo
com que o Governo baiano se incorporasse às tradicionais comemorações e ao desfile cívico que o povo
de Cachoeira e de todo Recôncavo Baiano já realizava
na nossa querida cidade, que recebeu o nome, com
o Brasil independente, a titulação de cidade heroica.
Na nossa cidade, várias manifestações socioculturais de matriz africana, a exemplo do Samba de
Roda, da Irmandade da Boa Morte, foram tombadas
como bens imateriais culturais da Bahia. Além disso,
temos, também, a ação do Projeto Monumenta, num
esforço extraordinário de recuperação do nosso patrimônio histórico e arquitetônico.
Esses poucos exemplos, Sr. Presidente, acredito,
sejam suficientes para que se possa avaliar os impactos positivos dessas medidas do Governo Federal e do
Governo Estadual na nossa querida terra de Cachoeira.
E, ao concluir, saúdo meus conterrâneos, conterrâneas, associando-me às comemorações cívicas
do dia 25 de junho da minha terra, da terra que iniciou
a guerra de independência, agregando o esforço de
todas as cidades do entorno do Recôncavo Baiano:
de Santo Amaro, de Itaparica, de Maragogipe, de São
Francisco do Conde, enfim, de todas as cidades do
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Recôncavo, que se associaram ao esforço de guerra
do povo baiano, ao esforço de armas na mão do povo
baiano para conquistar e consolidar a Independência
do Brasil, que ao final se deu aos 2 de julho de 1823.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Essa foi a Senadora Lídice da Mata.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, que permutou com o Senador Cristovam Buarque.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Paulo Paim, Srªs e Srs.
Senadores, após o último pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff na presença de governadores
e prefeitos de capitais, a reforma política passou a ser
manchete de todos os jornais brasileiros, notadamente
porque a Presidenta Dilma propôs um debate sobre
uma Constituinte exclusiva para tratar da chamada
reforma política.
Eu cheguei aqui em 1995, no século passado.
Estava conversando com o Senador José Pimentel,
do Ceará. Ele na mesma época estava chegando na
Câmara dos Deputados, e o assunto daquela época
já era reforma política. No Senado, a Comissão de
Justiça chegou a propor várias mudanças no sistema
político eleitoral do Brasil. Tudo isso foi para a Câmara
dos Deputados. Depois, em 2005, uma nova enxurrada de propostas foi para a Câmara dos Deputados e
nada aconteceu até agora.
Eu penso que, na primeira eleição do Presidente
Lula, se ele tivesse, ao lado das iniciativas econômicas,
tomado a iniciativa de propor uma reforma política e
assumido o comando dessa reforma, naquele primeiro
mandato, em tudo que o Presidente Lula tivesse proposto acredito que não só a opinião pública estaria do
seu lado como também o próprio Congresso Nacional.
Foi uma oportunidade perdida que tivemos no
início do primeiro mandato do Presidente Lula, que,
com aquele prestígio, com aquela força eleitoral incontestável, iria sem dúvida alguma acelerar todas as
reformas necessárias, visando ao aperfeiçoamento do
sistema político-partidário em nosso País, que hoje se
vê envolvido por uma crise sem precedentes.
As multidões ocupando as ruas, as avenidas,
as estradas, mostrando a sua revolta. Ela é um tanto
quanto difusa, mas, sem dúvida alguma, nós, os políticos, temos de arcar com as responsabilidades daquilo
que não foi feito dentro do nosso Congresso Nacional.
Não é fácil você ter 34 partidos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral, recebendo o Fundo Partidário e, na época das eleições, fazendo alianças as
mais díspares, as mais estranhas. Algumas delas comandadas pelo dinheiro, pela força do poderio econô-
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mico para desvirtuar o resultado da eleição e fraudar
a vontade do eleitor.
Por essas e outras, Sr. Presidente, é que as multidões enfurecidas estão nas ruas e o Governo conseguiu identificar algumas das legítimas pretensões das
reivindicações populares, como a melhoria do sistema
de transporte no nosso Brasil, que é caótico, como a
saúde e a segurança pública, como outros tantos fatores
que estão desencadeando essa insatisfação popular.
A propósito, Sr. Presidente, eu não quero ter
a pretensão de querer resolver, com uma proposta
como essa que eu apresentei em 2009, os problemas
do nosso País, porque são tantos, são de tão grande
monta que não apenas Senadores, Deputados, Governadores, Prefeitos e a própria Presidente da República
unidos podem resolver.
É preciso que haja uma sintonia entre o que a
sociedade quer e o que nós vamos fazer. Por isso que
a Presidente da República, ao propor o debate sobre
a reforma política e a instituição, a implementação de
uma Constituinte exclusiva para fazer isso, ela naturalmente vislumbrou uma coisa que é verdadeira: o
Congresso Nacional não faz reforma política. Então
ela pensou o seguinte: a única forma de o Congresso
se debruçar sobre o assunto e fazer a reforma política é entregando esse assunto ao povo, à população.
Eu acho que o objetivo da Presidenta foi isso,
colocar a responsabilidade em cima do Congresso
Nacional em torno desse assunto. Agora, só faltou, a
meu ver, naquilo que hoje foi discutido amplamente na
reunião com as lideranças, faltou uma conversa antecipada da Presidenta da República com o Presidente do
Congresso, o Presidente da Câmara e as lideranças,
inclusive da oposição. Por que não?
Os Líderes do Governo e os Líderes da Oposição, ao lado dos Presidentes das duas Casas, poderiam estar discutindo com a Presidenta da República
um assunto que tem repercussão no futuro do nosso
País, que é uma reforma política.
Seria a consagração se essa reforma ocorresse
no Governo da Presidenta Dilma, porque é um assunto que, como eu disse, vem desde o século passado.
Cheguei aqui, Senador Aécio – eu estava falando no
início –, em 1995 e naquela época já se tinha projeto
de reforma política.
Concedo um aparte a V. Exª, com muito prazer,
Senador Aécio.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a V. Exª, ilustre Senador Antonio Carlos Valadares.
Rapidamente, apenas para cumprimentá-lo. V. Exª já
traz à tribuna do Senado hoje algo sobre o qual pretendo, um pouco mais tarde, também falar, a necessidade de que, se efetivamente buscamos um pacto em
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favor do Brasil, que passe pela reforma política, pela
garantia de mais efetividade nas ações do Governo
Federal e dos governos estaduais, mais investimentos para a área social, é fundamental que esse pacto
possa representar o sentimento de toda a sociedade
brasileira, seja nos seus movimentos sociais, que se
expressam de forma legítima nas ruas de todo o Brasil,
mas também através das forças políticas legitimamente
representadas no Parlamento. V. Exª chama a atenção
para uma lacuna que, para mim, houve no pronunciamento da Senhora Presidente da República, e sobre
isso falarei dentro de pouco tempo. Não é possível que
se faça um pacto real, abrangente em relação àquilo
que interessa efetivamente aos brasileiros sem que se
ouça a voz das oposições. As oposições representam
segmento importante de pensamento neste Brasil carente de melhorias, neste Brasil que clama por transformações. Portanto, V. Exª, que já havia se referido a
isso um pouco mais cedo na reunião de Líderes, traz
novamente esse assunto ao Plenário. Eu procurarei,
dentro de pouco tempo, em nome do meu Partido, trazer
uma sugestão de agenda à Presidente da República,
de medidas que dependem única e exclusivamente de
ação do Governo Federal, para que sejam implementadas e, pelo menos em parte, possam responder a
essa justa e necessária movimentação, manifestação
por mudanças que existem no Brasil. V. Exª, mais uma
vez, de forma extremamente oportuna, busca ampliar
esse debate, incluindo todos os segmentos de pensamentos existentes no Brasil e não apenas aqueles que
apoiam o Governo. Obrigado, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Agradeço ao Senador Aécio. Nós conhecemos como age V. Exª, como age o seu Partido
aqui, sob a Liderança do Senador Aloysio Nunes, do
Estado de São Paulo, uma oposição firme, consistente,
mas uma oposição justa, uma oposição equilibrada,
que não prega o radicalismo, mas o contraponto, no
sentido de mostrar onde o Governo está errado, onde
o Governo está certo e aquilo que deve ser proposto
pelo Governo para melhorar a vida nacional.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Antonio Carlos Valadares, eu estou de acordo
com V. Exª de que a reforma política, a melhor possível, pode ser feita neste governo da Presidenta Dilma
Rousseff. E, se realizarmos um esforço concentrado,
com muita energia da parte de todos nós, Senadores e
Deputados Federais, isso pode ser feito até antes das
eleições, antes de 2 de outubro próximo, de maneira a
estar promulgada a reforma política e termos as normas e diretrizes aprovadas já para valer em 2014, nas
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eleições presidenciais, para Governadores e Deputados
Estaduais, Federais e Senadores. Eu acho que isso
está ao nosso alcance. Se houver a determinação de
todos nós. É o que eu gostaria de contribuir com V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Eduardo Suplicy, eu não tenho o
dom da sapiência nem o dom da adivinhação sobre o
que vai acontecer amanhã, mas, se nós não fizermos
as reformas, alguém vai fazer. É preciso que tenhamos
o máximo de cuidado para que as instituições democráticas sejam preservadas a todo custo. Se nós não
fizermos as reformas, elas serão feitas de qualquer
forma. E espero que sejam feitas por meio do processo
limpo, puro e transparente da democracia.
Senador Armando Monteiro, é um prazer ouvi-lo.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Meu
caro Senador Valadares, eu quero dizer que sou sempre muito reconhecido a essa sua forma de externar as
suas posições, com ponderação, com equilíbrio, com
a capacidade de análise que só as pessoas que têm
uma trajetória e que têm um acúmulo, uma maturidade
podem fazer. Acho que V. Exª colocou muito bem. A
Presidente Dilma levantou uma questão. Essa tese da
constituinte exclusiva, de resto, não é nova. Mas isso
tudo traduz uma visão instrumental. O que interessa,
verdadeiramente, é discutir a urgência e o conteúdo da
reforma. E acho que levantar essa ideia do plebiscito
etc. é algo que serve para que o Congresso Nacional,
como muito bem V. Exª lembra, reaja a essa justa demanda que vem das ruas. E, a respeito do que muito
bem disse V. Exª quanto a não fazermos as respostas,
aduzo o que disse um estadista português: “Aonde
não chega a coragem das reformas espreita a violência das revoluções”. Então, ou o Brasil, efetivamente,
reage e promove as reformas, ou, então, elas virão de
outra forma. Portanto, eu me congratulo com V. Exª e
me associo ao seu pronunciamento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Armando Monteiro, aqui está uma
proposta que, como disse, não tem a pretensão de resolver essa questão da reforma política. Desde 2009,
está na Comissão de Justiça a proposta de convocação
de um plebiscito sobre a realização de uma Constituinte exclusiva para rever os dispositivos constitucionais
referentes ao sistema de governo (presidencialismo
ou parlamentarismo), ao sistema político-eleitoral, ou
seja, a reforma político-eleitoral, e ao sistema tributário.
Nós sabemos, Senador Armando, que o sistema
tributário tem que ser reformado, mas, para ser reformado, é preciso do apoio dos Estados e dos Municípios,
muitos dos quais não querem abrir mão de receita,
bem como da própria União, que detém o maior bolo
da arrecadação tributária e também não abre mão de
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nada. Acho que, para fazer uma reforma tributária, um
novo Pacto Federativo, só uma Constituinte mesmo.
Eu lembrei hoje ao Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Justiça, que, pelo menos, se
designe um relator para debatermos esse decreto legislativo, de 2009, que assegura aquilo que é competência do Congresso Nacional. No art. 49, inciso XV,
prevê que o plebiscito é uma autorização do Legislativo,
é uma competência do Congresso Nacional.
Portanto, Sr. Presidente, eram essas as palavras
que queria proferir, mas, antes de encerrar, gostaria
de dizer o seguinte. A Presidenta lançou uma ideia
em cima de uma crise realmente muito grande que o
País está vivendo, mas é uma ideia que tem que ser
debatida. Por que não? Ela é a Presidenta da República. Vamos debater a questão do plebiscito, como será
feito esse plebiscito, como será feita essa Assembleia
Constituinte, se o plebiscito é para aprovar determinados pontos da reforma ou se o plebiscito é mesmo para
autorizar a realização de uma Assembleia Nacional
Constituinte exclusiva.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Valadares, que faz um pronunciamento dizendo que o debate sobre o plebiscito
é importante, mas que é preciso que ele seja amplo,
geral e irrestrito.
Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Senador Rodrigo Rollemberg.
Depois, são os Senadores Eduardo Suplicy e Walter Pinheiro. Na sequência, Senadores Pedro Taques,
Acir Gurgacz, Ivo Cassol e Cyro Miranda.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Paulo Paim, prezados Senadores e
Senadoras presentes, nós tivemos, hoje, uma reunião
dos Líderes partidários, em que o Presidente Renan
Calheiros registrou a decisão do Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança, impetrado por mim,
que buscava sustar a apreciação do projeto de lei que
visava prejudicar um determinado grupo político, especificamente o Partido Rede Sustentabilidade, em
benefício de outras forças políticas.
Nós ingressamos com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, que, por sete a três,
entendeu que não cabia a arguição prévia da constitucionalidade, ainda com o projeto em tramitação. Mas,
mesmo vários dos Ministros que se manifestaram contra
o mandado de segurança, no mérito, deram indicações
claras de que se tratava de um projeto inconstitucional.
Hoje, de forma prudente, o Presidente do Senado disse que não vai submeter mais a urgência deste

JUNHO DE39727
2013

Quarta-feira 26

projeto, e ele tramitará junto com os demais projetos
da reforma política. Portanto, quero crer que nós não
apreciaremos este projeto antes do prazo de 5 de outubro, o prazo final para que a lei já possa valer para
as próximas eleições.
É uma medida prudente, porque nós não poderíamos admitir, como registrou o Supremo por vários
de seus Ministros, numa mesma Legislatura, um tratamento diferenciado entre os partidos, específico entre
o PSD e os que estão em formação.
Eu sempre disse aqui que não gostaria de entrar
no mérito das propostas ou da própria interpretação
do Supremo no que se refere ao PSD, mas deixei claro
que seria absolutamente inadmissível tratar de forma
diferente, numa mesma Legislatura, partidos e parlamentares, de modo a termos partidos de primeira e de
segunda categoria e parlamentares de primeira e de
segunda categoria, já que alguns destes, ao optarem
por serem fundadores de determinado partido, levariam consigo as suas cotas de representatividade, de
fundo partidário e de tempo de televisão.
Mas estou dizendo isso, Sr. Presidente, para registrar e para mostrar como mudou a posição dos partidos
majoritários e como mudou a posição do governo que
estavam apoiando essa proposta, e, sem dúvida, as
manifestações das ruas contribuíram para isso.
É inadmissível, no momento em que queremos
aprofundar a nossa democracia, radicalizar nossa democracia, conviver com um casuísmo eleitoral dessa
monta, como tive a oportunidade de alertar, neste plenário, tratando de forma diferente os partidos ou fazendo uma lei para prejudicar determinado grupo político.
E qual é a mudança? Que, de lá para cá, a própria Presidenta da República resolveu propor um debate sobre a convocação de um plebiscito para uma
assembleia exclusiva que discutiria reforma política.
Parece, pelas informações veiculadas pelo site, que
o governo está recuando nessa proposta, embora eu
queira registrar que, pessoalmente, sempre defendi
uma Constituição específica para tratar de reforma
política, pois não acredito em reforma política feita
com profundidade por pessoas que foram eleitas por
esse sistema político.
Mas o que quero registrar – e talvez isso pudesse
ter evitado este recuo da Presidência da República –
é que está faltando diálogo. Vejam que a Presidenta
convocou 27 Governadores de Estado e 26 Prefeitos
de capitais não para ouvi-los, porque, se fosse ouvir
primeiro os governadores e os prefeitos, só anunciaria
as medidas, as propostas do Governo Federal após
ouvi-los. Mas não! O que nós vimos foi a Presidenta
anunciar o que seria um pacto em cinco temas, mas
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um pacto que foi simplesmente comunicado aos Governadores e aos Prefeitos.
Percebo também uma falta grave de interação,
de diálogo com o Parlamento. Nós temos temas importantes, relevantes para o interesse nacional, que
dependem do Parlamento, Parlamento este que já demonstrou estar absolutamente disposto a colaborar e
a encontrar saídas para o País dentro de todas essas
temáticas apresentadas pela Presidenta da República:
educação, mobilidade urbana, melhoria do arcabouço político. Existem projetos nesse sentido tramitando
nesta Casa, como a discussão do Pacto Federativo.
Nós tivemos aqui, no início desta Legislatura, uma
reunião com todos os Governadores e os Líderes partidários. Em seguida, tivemos uma reunião com todos os
Prefeitos das capitais e os Líderes partidários. Naquele
momento, o Presidente do Senado e o Presidente da
Câmara foram incisivos no sentido de que aquela não
seria uma reunião apenas para produzir uma boa foto,
mas para construir uma agenda comum, de consenso,
de interesse dos Estados e dos Municípios.
Eu, pessoalmente, acabei sendo o autor de um
dos projetos que foi identificado pela unanimidade dos
Governadores como um projeto importante, qual seja, o
que aumentava a capacidade de endividamento anual
dos Estados de 16% para 30%, sem aumentar o endividamento total, a fim de aumentar a capacidade de
investimento dos Estados. Investimentos em saúde,
educação, mobilidade urbana, que, de resto, é o que
a população está pedindo nas ruas.
O que é que população está dizendo? Se há
recursos para investir em grandes estádios, nós queremos hospitais padrão FIFA; nós queremos escolas
padrão FIFA. E nós temos, Senador Mozarildo, a proposta concreta que garante recursos para ampliar a
capacidade de investimento de Estados e Municípios,
porque é lá, nos Municípios e nos estados, onde se
dão os maiores investimentos.
Essa agenda ficou em segundo plano. É importante que seja retomada, junto com as demais agendas,
para que efetivamente possamos apreciar o conjunto
de propostas apresentadas pelos prefeitos e pelos
governadores.
Mas é muito importante que o Governo Federal
exercite a capacidade de diálogo. Se é um pacto, tem
de ser um pacto com todas as forças políticas. É importante ouvir as forças políticas, as lideranças políticas
sobre a construção dessa agenda, uma agenda que
vai responder aos interesses imediatos do País, vai
responder aos interesses de médio prazo e vai responder aos interesses de longo prazo. Há meses estamos
alertando que falta uma interlocução permanente, uma
capacidade de diálogo com o Parlamento, porque os
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desafios que todos temos pela frente, todas as instituições, e todas as instituições estão sendo questionadas
neste momento, não apenas o Legislativo, mas o Executivo e o Judiciário também, especialmente porque
falta efetividade, falta agilidade...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – ... na pauta de interesse do conjunto da população brasileira.
Então, fica aqui esse registro de que é importante que sejam abertos canais de diálogo entre o
Governo Federal, entre o Congresso Nacional, com
todas as forças políticas do Congresso Nacional, não
apenas com as forças políticas da base do Governo,
para que possamos construir essa agenda e, efetivamente, avançar naquela agenda que é de consenso,
aquela agenda que foi apresentada pelos governadores e prefeitos no que se refere ao Pacto Federativo,
na apreciação de matérias que tramitam no Senado
há algum tempo e que fazem parte, Senador Pedro
Taques, dessa agenda que se comunica, que dialoga
com as reivindicações das ruas, como a instituição do
voto aberto, a aprovação da Ficha Limpa para o preenchimento de cargos no Executivo, como propus ontem,
a redução do número de assinaturas para projetos de
iniciativa popular, apenas para citar alguns exemplos
no campo político.
No campo social, o Plano Nacional de Educação
e vários outros projetos que estão tramitando.
Mas o que considero fundamental registrar aqui
hoje, Senador Pedro Taques, é a necessidade de um
diálogo. Sem dúvida, este momento exige muita responsabilidade de todos nós, muito espírito público de
todos nós. Sem dúvida, o diálogo entre nós...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – ... aqui no Parlamento, e o diálogo entre o
Parlamento, o Congresso, o Executivo e também o
Judiciário só tende a contribuir para a resolução dos
grandes problemas nacionais. E é isto que a população
que está nas ruas quer de nós: agilidade, efetividade
e responsabilidade na apreciação de uma pauta de
interesse do País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Obrigado, Senador Rodrigo.
Falará, pela Liderança, o Senador Cristovam Buarque. Senador Cristovam Buarque? (Pausa.)
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Falará, pela Liderança, o Senador Wellington Dias.
Senador Wellington Dias. Não se encontra o Senador
Wellington Dias? (Pausa.)
Próximo orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy. Senador Eduardo Suplicy? Eduardo Suplicy, por
favor. Está aqui, está chegando ali. Senador, V. Exª tem
o prazo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, Srªs e Srs.
Senadores, as grandes manifestações populares que
têm ocorrido nos centros urbanos do Brasil e que têm
se alastrado por outras cidades dos mais diversos Estados da Federação impõem a todos nós uma grande
reflexão. Com o intuito de protestar contra os aumentos de tarifas dos transportes públicos de massa, a
corrupção e os gastos orçamentários do País com os
grandes eventos esportivos – Copa das Confederações
deste ano, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de
2016 –, milhares de pessoas têm ocupado as ruas para
demonstrar sua indignação contra tudo que atrasa o
desenvolvimento da Nação, principalmente no campo
da educação, da saúde e da infraestrutura, bem como
contra a limitação das possibilidades de evolução sadia
de cada cidadão brasileiro.
Milhares de brasileiros foram para as ruas demonstrar sua insatisfação. Conforme se pôde notar,
esse descontentamento foi provocado por erros nossos, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do
Poder Executivo, em todas suas esferas. Existe, hoje,
uma crise de representatividade, e cada um de nós,
no Poder Legislativo, no Executivo e no Judiciário,
precisamos todos nos perguntar: como poderei estar
à altura dos votos que me trouxeram a esta Casa? O
que devo fazer para efetivamente fazer jus à escolha
que o povo fez quando para cá nos mandou? No caso,
para o Senado.
As pessoas não se sentem representadas por
aqueles que deveriam fazê-lo. A prova dessa situação
é que o povo, cansado de esperar, foi para as ruas.
Está na hora de ouvirmos esse alerta e de canalizarmos suas propostas, apresentando-as nas câmaras,
assembleias e no Congresso Nacional. Isso tem de ser
feito porque é aqui que se aprovam as leis. Acredito
que nosso dever é o de canalizar as demandas das
ruas sob a forma de projetos de leis.
Nesse sentido, desde 2005, tenho alertado para
a perda de confiança do povo brasileiro nos seus representantes políticos. A pesquisa do Ibope daquele
ano, realizada entre os dias 18 e 22 de agosto, demonstrava que a credibilidade dos partidos políticos,
das Casas do Congresso Nacional e dos políticos em
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geral já era a mais baixa possível, quando comparada
com as outras instituições postas na pesquisa.
Em função disso, apresentei, em 19 de dezembro de 2005, a Proposta de Emenda à Constituição
n° 73, inspirado que fui pelo Professor Fábio Konder
Comparato, com o fito de instituir o referendo revocatório do mandato de Presidente da República e de
Congressistas, o chamado recall, de modo a fortalecer
a vida política e a soberania do povo. A proposta que
apresentei prevê a possibilidade de o Presidente da
República e os Deputados e Senadores poderem ter
seus mandatos revogados por referendo popular, após
transcorrido um ano da data da posse. Essa Proposta
de Emenda à Constituição encontra-se na Comissão
de Constituição e Justiça e aguarda designação de relator desde 22 de março de 2011, há mais de 2 anos.
Em 2007, apresentei a Proposta de Emenda à
Constituição n° 55, para instituir eleições diretas para
os suplentes de candidatos ao Senado Federal. Essa
PEC pretende que os suplentes também sejam escolhidos pelo voto direto do eleitor, reduzindo a tendência
oligárquica existente no interior dos partidos políticos
e ratificando a soberania popular na escolha de seus
representantes. A PEC nº 55, de 2007, encontra-se na
Comissão de Constituição e Justiça e aguarda designação de relator desde 11 de abril de 2012.
Na busca de uma participação mais efetiva da
população nas decisões políticas, por sugestão do
Sr. lvens Irati de Pontes Vieira, apresentei, em 14 de
março de 2011, o Projeto de Lei do Senado n° 84, que
tem por finalidade admitir e disciplinar a subscrição
eletrônica de projetos de lei de iniciativa popular. Já
naquela época, eu dizia que as circunstâncias vividas
pelo País exigiam maior transparência e efetividade na
ação do Poder Público e dos políticos, o que impunha
um diálogo cada vez mais intenso e cooperativo entre
os eleitores e os seus representantes.
O Projeto de Lei do Senado nº 84, de 2011, prevê
que as assinaturas dos eleitores na apresentação de
matérias legislativas possam ser realizadas por meio
da Rede Mundial de Computadores, a partir de um
número de eleitores que representem quatro centésimos por cento do eleitorado nacional. Uma vez apresentado o anteprojeto de lei, a matéria fica nos portais
eletrônicos das Casas Legislativas a fim de que todo o
eleitorado possa se manifestar, subscrevendo o texto,
até ser atingido o patamar constitucional. O PLS nº 84,
de 2011, encontra-se na CCJ, cujo relator designado
é o Senador Eduardo Braga.
Outra medida que apresentei, em 7 de abril de
2011, na mesma linha de democratizar a escolha dos
representantes do povo foi a Proposta de Emenda à
Constituição nº 23, que prevê a realização de elei-
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ções internas diretas no âmbito dos partidos políticos para a escolha de candidatos a cargos eletivos.
Eu, inclusive, defendo que não somente os filiados
do partido, mas todos aqueles que queiram participar das prévias partidárias, mesmo que não filiados,
poderiam fazê-lo.
Por exemplo, caso algum companheiro ou companheira do PT ou de partido coligado queira ser candidato ao Senado em 2014, eu, que sou um pré-candidato
ao Senado pelo meu Partido, coloco minha disposição
de participar de debates e prévias com qualquer outro
possível candidato do PT ou de partidos coligados.
A PEC nº 23, de 2011, combina um sistema
pelo qual os eleitores possam escolher o partido de
sua preferência, tendo em conta seu programa, com
a possibilidade de também escolher aqueles representantes, pela ordem em que aparecerão na lista,
que melhor irão defender o programa escolhido e os
seus anseios.
Assim, visando a garantir um mínimo de aproximação entre os representantes e seus representados,
é necessário estabelecer que, obrigatoriamente, os
nomes que comporão as listas partidárias abertas ou
fechadas, para eleições proporcionais ou majoritárias,
sejam fruto da escolha do conjunto de filiados da agremiação partidária, dentro da circunscrição eleitoral de
cada cargo em disputa. Com essa mudança, os membros de cada partido poderão votar em seus candidatos
internos (qualquer filiado que queira se candidatar),
para que, no passo seguinte, os mais votados...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
tenham seus nomes submetidos ao sufrágio universal.
Além disso, apresentei mais um preceito, determinando especificamente que a opção de cada eleitor
filiado, para o caso dos cargos proporcionais, deverá
constar de dois votos, um para candidato do sexo masculino e outro para candidato do sexo feminino.
A PEC nº 23, de 2011, encontra-se na CCJ, aguardando designação de relator desde 18 de abril de 2012.
No mesmo sentido do que pedem hoje as manifestações populares – aumento da transparência na
política –, apresentei, em 1º de agosto de 2012, o Projeto de Lei do Senado nº 280, para instituir a prestação
de contas em tempo real, pelos candidatos, partidos e
coligações, durante a campanha eleitoral.
Uma vez aprovado o PLS n° 280, de 2012, o eleitor poderá acompanhar, diariamente, em tempo real,
por intermédio da Internet, a prestação de contas da
campanha eleitoral de cada candidato, seja do dispêndio realizado ou da captação de recursos financeiros,
bem como de outras formas de contribuição material.
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O conhecimento dessas informações propiciará ao eleitor avaliar a compatibilidade dos recursos
financeiros que recebem os candidatos e os gastos
que realizam durante a campanha eleitoral com o objetivo de divulgar e promover a sua candidatura. Desse
modo, pode o cidadão ter os esclarecimentos quanto
ao comportamento de cada candidato em termos de
compromisso com a verdade e a dimensão da influência do poder econômico em sua candidatura.
O PLS nº 280, de 2012, encontra-se na CCJ
aguardando designação de relator desde 9 de agosto
de 2012.
O Projeto de Lei de autoria do Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral, apresentado à sociedade nesta semana, contém diversos dispositivos
similares aos por mim apresentados nas proposições
acima citadas.
1. O MCCE propõe que os partidos políticos
sejam obrigados a realizar eleições primárias
internas para a escolha de seus candidatos,
tal como a PEC nº 23, que apresentei em 7
de abril de 2011.
2. Outra proposta do MCCE diz respeito à divulgação, em tempo real, das doações e das
despesas com as campanhas eleitorais, de
maneira semelhante ao apresentado por mim
no PLS nº 280, para instituir a obrigatoriedade
da prestação de contas em tempo real pelos
candidatos, partidos e coligações durante a
campanha eleitoral.
3. O Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral também defende a obrigatoriedade
de constar das chapas dos candidatos majoritários o nome dos suplentes de Senadores.
Isso calha perfeitamente com o conteúdo da
PEC n° 57, de 2007, que apresentei ao Senado
com o intuito de instituir eleições diretas para
os suplentes de candidatos ao Senado Federal.
4. Uma das mais importantes propostas é a
que trata da subscrição de projeto de lei de
iniciativa popular por meio de sítio eletrônico
na Internet, tal como a por mim apresentada
no Projeto de Lei nº 84, de 2011, citado acima.
Eu avalio que a resposta que os membros do
Poder Legislativo devemos dar às manifestações populares é colocar, rapidamente, em discussão e votação todas as matérias legislativas que aproximem
o eleitorado das decisões políticas. Somente assim,
conseguiremos romper a crise de representação que
se instalou no País, afastando a autonomia que tomou
corpo no seio dos Poderes da República.
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A proposta desse Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral guarda relação, tem algumas afinidades
com a própria proposta do Partido dos Trabalhadores
que, dentre outros objetivos,...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – …
propõe o financiamento público nas campanhas políticas. Eu acho (fora do microfone) que – concluindo,
Sr. Presidente –, se houver apenas o financiamento
de pessoas físicas restrito ao limite de um salário mínimo, eu acho que, assim, nós estaremos, ao lado do
financiamento público, contribuindo para um processo
efetivamente bem mais democrático do financiamento
de campanhas. São as proposições que avalio.
Agradeço ao Presidente Vital do Rêgo, que hoje
me disse que vai designar de pronto os relatores das
proposições que aqui assinalei.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Acrescento apenas que se, Presidente Renan Calheiros, realizarmos um esforço intenso, com toda
energia, até antes de 3 de outubro, quem sabe possamos cumprir os objetivos que a Presidenta Dilma
Rousseff anunciou nesses dias, inclusive ontem,
com respeito à realização da reforma política. Está
em nossas mãos, Congressistas, realizar o objetivo
da reforma política o quanto antes, até para validade
nas eleições de 2014.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srs. Senadores, nós hoje tivemos um
dia de intensas conversas com os Líderes partidários.
E, em função dessas conversas e, mais recentemente, em função também da visita que nós recebemos
de membros da Ordem dos Advogados do Brasil, eu
considero que é muito importante fazer esta comunicação ao Senado Federal e ao País.
Vivemos, Srs. Senadores, um novo tempo, e o
País reclama, como todos sabem, uma nova agenda.
A sociedade da maturidade democrática está atenta,
questionando tudo e a todos. Ela cobra uma atenção
permanente das instituições e exige ser ouvida com
maior frequência e ser atendida com preferência.
A sociedade reclama por melhorias no dia a dia,
notadamente dos serviços públicos. Nenhum dos Poderes pode se achar perfeito a ponto de prescindir de
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aperfeiçoamentos. Toda instituição precisa ser refeita diariamente. Só aquelas que têm a humildade de
assimilar as críticas, que são permeáveis e admitem
corrigir erros mantêm a sua respeitabilidade.
Aceitar críticas, Srs. Senadores, é um gesto de
humildade e desejo de interagir com a sociedade. O
Congresso Nacional é a Casa do povo e está sintonizado aos novos anseios nacionais. Esta Casa sempre
quis o que o povo quis. Ela pulsa no ritmo das ruas
porque não existe Congresso de costas para o povo.
A sociedade muda; as leis precisam mudar e o Parlamento, como todos sabem, precisa ser mais ágil e
mais objetivo.
A revolução tecnológica incluiu na cultura das civilizações modernas a interatividade, velocidade nas
respostas e instantaneidade na solução dos problemas.
Precisamos evoluir para esse tempo rapidamente. O
Congresso Nacional, como sempre, dará as respostas. Ajudaremos ativamente a implementar os pactos
apresentados pela Presidente Dilma Rousseff à Nação.
Talvez não haja tido tempo de consultar o Congresso
Nacional, mas vamos, mesmo assim, cooperar, e nos
comportaremos como facilitadores da mudança.
Além dos pontos propostos pela Presidente, o
Congresso humildemente deseja incluir no debate o
Pacto pela Segurança Pública e o Pacto Federativo,
em que Estados e Municípios, vítimas indefesas do
centralismo fiscal, recuperem a capacidade de investir
na melhoria da vida das pessoas.
Hoje pela manhã, além da reunião com o Presidente Henrique Eduardo Alves, da Câmara dos Deputados, fizemos uma reunião de trabalho com todos os
Partidos e com todas as entidades da sociedade civil,
representados pela OAB.
Elaboramos uma agenda que será encaminhada, daqui a pouco, na reunião que manteremos com a
Presidente da República, como contribuição do Congresso Nacional, uma vez que o pacto, como todos
sabem, pressupõe conciliação, inclusive conciliação
com a oposição.
No Pacto Federativo, queremos avançar concretamente na mudança do indexador das dívidas estaduais,
na rediscussão do ICMS, dos royalties e da partilha
dos impostos do comércio eletrônico.
No pacto da segurança, vamos colocar em votação dois projetos. O que vincula receitas líquidas da
União, Estados e Municípios para a segurança pública, por um período de cinco anos, e o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que aumenta
a pena de traficantes e incentiva a ressocialização e
tratamento de dependentes.
Vamos ainda apreciar o projeto que agrava os
crimes cometidos contra a vida, não permitindo que
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aqueles que praticam homicídios recebam liberalidades, como, por exemplo, responder em liberdade. Hoje
quem mata responde em liberdade, recebe indulto e
outras gentilezas da Previdência Social.
O auxílio reclusão é indefensável. Quem necessita realmente do amparo do Estado em uma tragédia derivada da irrespirável criminalidade urbana são
as famílias, as vítimas daqueles que destroem lares,
famílias e ainda são brindados – pasmem! – com a
ajuda do Estado.
Ainda nessa esfera, adotaremos, colocaremos
em votação em regime de urgência, o projeto que
fixa a corrupção como crime hediondo, portanto,
sem direito a benesses como o regime semiaberto
e finanças.
Na educação, igualmente em regime de urgência, vamos votar o Plano Nacional de Educação, que
destina 10% do Produto Interno Bruto em Educação.
Eu, pessoalmente – e quero comunicar à Casa
e ao País, com muita satisfação –, estou apresentando agora o projeto criando o passe livre para os
estudantes, com os recursos dos royalties indo para
a educação.
Nada mais natural que esses recursos banquem o
passe livre aos estudantes brasileiros regularmente matriculados e com frequência comprovada nas escolas.
Já comuniquei aos Líderes e obtive de todos e
também de todos os Partidos, o apoio para aprovação do passe livre, bem como para a votação do requerimento de urgência desse projeto. A proposta se
robustece, já que estamos definindo a fonte que, pela
primeira vez, irá custear a gratuidade do transporte
escolar – a grande demanda das ruas brasileiras.
Ainda no segmento da mobilidade urbana, vamos
apreciar o projeto que amplia substancialmente as desonerações no setor de transportes públicos, a fim de
reduzir, ainda mais, as tarifas do transporte urbano.
Outro projeto que também terá urgência é a emenda constitucional que estende a exigência da ficha limpa
aos servidores púbicos brasileiros. Esse projeto será
incluído na próxima sessão deliberativa.
Outro projeto que pretendemos apreciar em
regime de urgência é o que pune juízes e membros do Ministério Público condenados em crimes.
Hoje, estranhamente, eles são blindados com aposentadorias.
Também estaremos favoráveis a qualquer decisão
no sentido de reduzir o número de ministérios, para que
os recursos economizados sejam redirecionados para
a educação, saúde, transporte e segurança pública.
Na esfera política, é justo, imperioso ressalvar
que o Senado Federal já aprovou a reforma política,
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com o fim das coligações proporcionais, lista partidária, voto distrital, e outras inovações vitais.
Quero ressaltar que apoio o plebiscito para a
reforma política. A Presidente deu a direção e é importante, muito importante, que ela persevere, concretize a sua proposta, mande a sua proposta para o
Congresso Nacional.
Havia – e nós discutimos isso na reunião – ponderações sobre a possibilidade de fazermos a reforma
política via Constituinte, por iniciativa da Presidente da
República. Muitas pessoas diziam que não se podia
fazer Constituinte. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que há, sim, a possibilidade de a reforma ser feita pela Constituinte. Como todos sabem, é
competência do Congresso Nacional, mas a iniciativa
pode ser da Presidente da República.
Como todos sabem, é competência do Congresso Nacional, mas a iniciativa pode ser da Presidente
da República. O Presidente José Sarney, como todos
sabem, convocou uma Constituinte. Também o Imperador Pedro I, em 1824, o fez e ainda enviou um Ato
Adicional, especificando os assuntos que seriam discutidos por essa Constituinte.
Transformar esta energia em ações concretas é
a nossa missão, é a missão do Congresso Nacional.
Sou um adepto, como todos sabem, das consultas
mais assíduas à população, notadamente nos temas
mais controversos. Há uma necessidade de ampliarmos, como todos sabem, os mecanismos da democracia direta e da democracia participativa. Como todos
lembram, propusemos e aprovamos referendo para
a proibição da venda de armas e munições, mesmo
tendo todas as indicações de que a sociedade brasileira poderia se posicionar contrariamente. As novas tecnologias nos permitem consultar a população
quantas vezes for necessário. Civilizações mais evoluídas são aquelas que, com mais frequência, opinam
sobre o seu futuro.
Vamos, portanto, aguardar a convocação do
plebiscito pela Presidente da República e, realmente, como disse anteriormente, transformar a
energia das ruas em ações concretas para a população brasileira.
Na saúde, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ainda em regime de urgência, vamos apreciar o Projeto
de Lei nº 89, de 2007, que destina 10% do Produto
Interno Bruto para a saúde pública. A emenda constitucional – vamos aprovar também em regime de urgência – criando, através de concurso público, a carreira de médico como Carreira de Estado, e a emenda
constitucional que institui o serviço civil para egressos
de universidades públicas na área de saúde. Nós fizemos isso aqui no Senado Federal. Não tem sentido
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que um médico, seja de que Estado for, se forme na
universidade pública e não tenha obrigação civil de
prestar serviço ao Sistema Único de Saúde. Nós precisamos estabelecer essa contrapartida. Os médicos
do Senado Federal, que prestavam serviço ao Senado
de forma redundante, foram colocados para atender à
população do Distrito Federal. Por que não poderemos
obrigar aos médicos brasileiros essa responsabilidade civil para atender no Sistema Único de Saúde? A
nova ordem é também de comedimento, economia de
tempo com o meio ambiente e, principalmente, com
recursos públicos.
O Senado continuará aberto à sociedade e às
críticas. Estamos cortando custos, desperdícios, privilégios e buscando a excelência em controle público,
em controle social, em transparência. Em um ano de
Lei de Acesso à Informação, atendemos perto de 30
mil solicitações e apenas 1% dessas solicitações não
foram atendidas em virtude da proibição da própria lei.
Temos um Conselho de Transparência com a
participação ativa da sociedade civil e por isso entendo que devemos aprofundar a transparência em todo
o serviço público e em todos os Poderes.
Devemos incluir na Lei de Acesso à Informação
punições para os entes públicos que estão refratários à
nova lei. Caso contrário, a Lei de Acesso à Informação
se transformará em uma mera carta de intenções, uma
daquelas leis que não pegam, leis que não saem do
papel e com as quais a sociedade não quer conviver
mais, está saturada.
Agora, no período da tarde, estivemos reunidos
com a Ordem dos Advogados do Brasil e as nossas
pautas são absolutamente convergentes. A entidade,
a OAB, apoiou nossa agenda e nós estamos incluindo, por sugestão da OAB, o projeto que dispõe sobre
a responsabilidade das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública. Todos os
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projetos a que me referi anteriormente serão votados
nos próximos 10 ou 15 dias e não haverá recesso até
que esgotemos totalmente essa agenda que é urgente
para o Brasil e, portanto, prioritária para o Congresso
Nacional.
Na discussão sobre o plebiscito, alguns temas
precisam ser postos na convocação. Daqui a pouco,
às 17h30, quando serei recebido pela Presidente da
República, terei a oportunidade de dizer exatamente
isso para ela, que, na proposta sobre a convocação
do plebiscito, alguns temas precisam ser postos claramente.
Não podemos, em hipótese nenhuma, descambar para as tentativas, a qualquer pretexto, de suprimir premissas democráticas, entre elas a liberdade
de expressão. Haveremos de interditar – e esse foi
um fundamental compromisso que assumi aqui, com
o Senado Federal – qualquer ensaio na tentativa de
controlar o livre debate no País.
Vamos respeitar a divergência, conviver com o
contraditório e até com os excessos. Isso é democracia.
A liberdade de manifestação do pensamento,
além de ser direito natural do homem, é premissa elementar às demais liberdades: política, econômica, de
associação e de credo religioso.
Não por outra razão as nações livres não mexem
nesse alicerce, mestre de todas as liberdades.
A liberdade de expressão é pedra angular da
democracia. Para corrigirmos os erros da democracia,
mais democracia. Para corrigirmos os excessos, mais
liberdade de expressão.
Eram essas comunicações que eu gostaria de
fazer ao Senado e de fazer ao País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Excelência...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu gostaria de recolher o ponto de vista dos senhores todos pela ordem e ouso até fazer
isso com relação ao Senador Humberto Costa e com
relação ao Senador Inácio Arruda, ao Senador Francisco Dornelles.
Mas eu queria dizer à Casa que há, sobre a mesa,
uma inscrição do Senador Aécio Neves. E seria importante que nós víssemos desde já como compatibilizar
esses desejos para falar quase que simultaneamente
hoje, aqui, no Senado Federal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Também como Líder, eu pedi inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sim?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Também como Líder, eu também pedi inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito logo
depois do Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sugiro a V. Exª – permita-me, Senador Renan – que todos
se inscrevam para que democraticamente possamos
falar e ser ouvidos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio... Senador Aloysio...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Na verdade, nós queremos fazer comentários sobre a
fala de V. Exª. Então, não faz sentido que esperemos
dois Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, eu ouço V. Exª, Senador
Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria dizer a V.
Exª, primeiro, que reconheço e elogio a sua iniciativa
juntamente com os Líderes de construírem uma agenda
para discussão no Congresso Nacional e para atender
às demandas da sociedade.
Reconheço e defendo que façamos tudo com
pressa. A rua está pedindo pressa. No entanto, não
pode ser aquela pressa que aniquila o verso. Existem
questões que V. Exª suscitou para o debate nesta Casa
e que precisam ser objeto de entendimentos políticos
com os Governos estaduais, com as Prefeituras, com
o Governo Federal. As piores ações que têm o objetivo de fazer o bem são aquelas que não podem ser
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feitas porque não houve um planejamento adequado
e a identificação da fonte de recursos.
Então, eu queria pedir a V. Exª que abrisse esse
debate de uma forma mais ampla para que pudéssemos apresentar sugestões. Existem questões que não
têm repercussão financeira, que não têm repercussão
fiscal. Essas podem ser objeto de discussão e votação.
A outra questão que me chama a atenção é que
alguns desses temas estão desatualizados. Entre eles,
por exemplo, está o debate que se trava hoje na saúde. Não são mais 10% do PIB, mas 10% das receitas
brutas da União. Isso exige muita discussão sobre se
pode, se não pode, transição. Então, não se pode,
simplesmente, pedir um regime de urgência e votar.
A outra questão sobre a qual queria falar mais,
como sugestão, é que há um ponto importante no que
diz respeito à questão da saúde que se sintoniza com
a voz das ruas. É preciso ampliar o controle e criar as
condições para aqueles que não cumprem com as suas
responsabilidades serem devidamente apenados. Por
essa razão, o tema da Lei de Responsabilidade Sanitária, que já foi aprovado na CCJ e está na CAS – nós
queremos, inclusive, que ele seja objeto, pelo menos,
de uma audiência pública com vários dos atores –, é
algo essencial. Não adianta nós ampliarmos os recursos
para a saúde se não tivermos dado à população a clareza de que aquele recurso será aplicado devidamente.
Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós recolhemos as pertinentes colocações do Senador Humberto Costa. Concordo com
todas, tanto que, na reunião com os Líderes partidários, estabelecemos que todas as propostas que
recebessem urgência, como decisão do Plenário da
Casa, tramitariam conjuntamente com todas as matérias correlatas que estão no Senado Federal. Portanto,
nenhuma matéria, absolutamente, ficará fora.
Por exemplo, com relação a essa questão específica que o Senador Humberto Costa colocou, eu
queria aproveitar a oportunidade para dizer, também,
adicionalmente, que a OAB entrou, ontem, junto ao
Supremo Tribunal, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, cobrando uma decisão,
que é o Código de Proteção do Usuário do Serviço
Público. Nós o aprovamos – o Senador Aloysio sabe
– na Constituição. Tínhamos um prazo de 120 dias
para regulamentar isso. E o Senado já regulamentou,
mas essa matéria, também, não andou na Câmara
dos Deputados.
Eu me recordo de que nós aprovamos aqui uma
proposta do então Senador Lúcio Alcântara, que regulamentava a proteção dos usuários do serviço público.
Isso é fundamental para aquilo que o Senador Hum-
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berto Costa colocou, que é nós apertarmos o controle
social e a fiscalização com relação aos recursos da
saúde, por uma parte, mas, por outra, também, cobrarmos os direitos dos usuários do serviço público,
que é hoje uma demanda que nós estamos, realmente,
verificando nas ruas.
Então, esse projeto foi aprovado no Senado e
está na Câmara dos Deputados. Eu, hoje, pedi ao Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo
Alves, para que ele coloque esse projeto, que regulamenta a proteção dos direitos do usuário do serviço
público, que já foi aprovado e é de autoria do Senador
Lúcio Alcântara.
Quero dizer que, com relação a essa proposta
de passe livre, que, na verdade, é a gratuidade das
passagens para os estudantes regularmente matriculados e com frequência comprovada nas escolas,
é a primeira vez que nós temos uma definição clara
de quais recursos suportarão o passe livre, que é a
grande bandeira que está nas ruas. Esses recursos
serão os recursos do pré-sal, do pós-sal, do petróleo,
os royalties de tudo isso.
Porque, hoje, quem conhece o transporte público do Brasil sabe que, diretamente, custeando pela
pessoa física, poucas pessoas pagam a passagem, a
tarifa, porque o policial fardado tem acesso livre, passe
livre; o idoso tem também passe livre; os portadores
de deficiência também têm o passe livre; o trabalhador
tem, por força da nossa legislação trabalhista e social,
o pagamento do transporte pelas empresas para quem
eles trabalham. Quem paga, efetivamente, do bolso,
pessoa física, é o estudante. Então, nada mais justo
do que, no momento em que nós regulamentamos a
partilha de royalties, no momento em que nós colocamos os royalties todos para financiar a educação, que
nós possamos conceder o passe livre para o estudante
brasileiro regularmente matriculado e com a frequência
comprovada nas escolas.
Eram essas as considerações que gostaria de
fazer.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Inácio
Arruda e, como orador inscrito, ao Senador Aécio Neves.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, o nosso apoio à iniciativa de V. Exª, dos
Líderes desta Casa, que, em conjunto, buscam uma
resposta ao clamor popular, que se materializou em
grandes mobilizações da juventude, ampliadas para
um conjunto de setores sociais, que levaram os seus
cartazes, levaram as suas propostas, levaram as suas
bandeiras. Mas quero agregar à proposta de V. Exª o
apoio, na área da saúde, seguindo o caminho do nosso colega Humberto Costa, a preocupação com os
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10%, que não são do PIB, mas das receitas brutas do
Governo Federal, porque já há vinculação de Estados
e Municípios com essa matéria, com a ampliação do
Provab, que já é um instrumento que responde a esta
questão do serviço civil obrigatório para as escolas
públicas, mas que é ainda mais amplo, porque agrega
as escolas privadas de formação na área de medicina, e também com a validação do diploma de algumas
centenas e centenas de médicos que estão formados,
preparados, podendo atuar em qualquer país do mundo, mas cujos diplomas não foram validados no Brasil,
e, por fim, com a ampliação das vagas, na rede pública, dos cursos de medicina no Brasil inteiro, para formarmos mais profissionais nessa área tão importante.
Uma das reivindicações feitas nas ruas, Sr. Presidente, é uma reforma na área da democratização dos
meios de comunicação de massa no Brasil, que não
foi agregada por ninguém, mas que é fundamental na
regionalização, é fundamental numa distribuição dos
recursos do Governo Federal, recursos bilionários, que
são canalizados para uma única região ou um único
Estado da Federação. Quatro veículos de comunicação no Brasil ficam com mais de 80% dos recursos
do Governo Federal destinados para a publicidade do
Governo, em detrimento da Região Norte, da Região
Nordeste e mesmo das Regiões Sul e Centro-Oeste,
que praticamente não têm direito aos recursos federais, que são bilionários. São bilionários!
E há matéria, em tramitação no Senado e na Câmara, tratando dessa questão da regionalização, que
é um mecanismo de democratizar os meios de comunicação de massa. Também na questão da democratização da mídia, fortalecer o acesso da população aos
veículos de comunicação, às rádios comunitárias, às
tevês comunitárias, para permitir mais voz, porque às
ruas, só na hora do clamor, só na hora da ebulição, é
que, digamos assim, a grande mídia dá vazão, aliás,
tentando dirigir o movimento social brasileiro. É preciso
garantir reforço às rádios comunitárias, é preciso garantir reforço às tevês comunitárias, é preciso garantir
reforço à presença da população nos canais fechados,
podendo transmitir também a sua opinião.
E, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tramita no Congresso Nacional... Porque vejam o pronunciamento do Presidente, com o apoio de todos os
Líderes, como uma questão do Congresso Nacional.
Não é a Câmara ou o Senado, nem a Câmara versus
o Senado. Tramitam, aqui, na Casa vizinha à nossa,
duas matérias fundamentais para os trabalhadores. A
primeira diz respeito ao fator previdenciário, por que
lutaram tanto esta Casa e o Senador Paulo Paim. Ela
está aqui, na Câmara dos Deputados. É hora de tratar
desse fator previdenciário, de resolver essa pendência
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com os trabalhadores brasileiros. E é hora de votar na
Câmara Federal, porque está ali, no plenário, para ser
votada, a redução da jornada de trabalho, para garantir
que os trabalhadores tenham mais tempo livre, para
garantir que eles tenham mais tempo para formar-se,
mais tempo para poder ir ao lazer, e garantir a ampliação dos empregos em outras áreas de serviço e de
entretenimento no nosso País.
Então, Sr. Presidente, eu quero agregar essas
matérias porque elas estão tramitando no Congresso
Nacional, elas precisam do aval desta Casa, tanto na
questão do trabalho, do mundo do trabalho, fator previdenciário e redução da jornada de trabalho, como na
democratização dos meios de comunicação de massa
do Brasil e a sua regionalização, para que a gente não
concentre, às vezes, em uma única emissora ou em
um único grupo de comunicação quase 80% da verba
do Governo Federal. Nos Estados é a mesma coisa,
porque se repete a mesma situação nos Estados. É
preciso a gente ampliar o debate da democratização
no nosso País, e todo apoio ao passe livre.
E agrego, Sr. Presidente, porque destinamos o
Fundo Social do pré-sal, destinamos os royalties para
a educação, e é hora de destinar os royalties da mineração também para a educação, para garantir o suporte adequado à nossa formação, do povo brasileiro,
e garantir que esses meios possam se materializar.
Então, eu proponho a V. Exª que anote aí na Mesa que
os recursos dos royalties da mineração sejam também
destinados à educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Agradeço a V. Exª, Senador.
Concedo a palavra ao Senador Aécio Neves para
seu pronunciamento.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, inscreva-me pela liderança, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exª está inscrito pela liderança do PMDB,
Senador Eunício Oliveira.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente,
faço, aqui, por dever de justiça, uma referência ao
pronunciamento do Presidente desta Casa, o ilustre Senador Renan Calheiros, que me pareceu, em
grande parte, adequado, porque apresenta também,
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em nome do Congresso Nacional, um conjunto de iniciativas que podem, sim, ser tomadas por esta Casa
e que podem, eventualmente, em parte, responder a
algumas das questões colocadas, hoje, por milhões
de brasileiros que ocuparam as ruas de todo o Brasil.
Discordo do seu pronunciamento no que diz respeito
à possibilidade de termos uma Constituinte exclusiva
para tratar de determinado tema, mas deixo para o
final do meu pronunciamento as referências a essa
proposta da Presidente da República.
Começo, ilustre Líder Aloysio Nunes e Líder Alvaro Dias, a dizer que, na última sexta-feira, ouvimos,
todos os brasileiros, através de uma convocação de
rádio e de televisão, e desta vez registro, uma correta
convocação numa cadeia de rádio e televisão, a Presidente da República dizer que gostaria de iniciar um
novo diálogo com o País. Aguardamos que os dias se
passassem, ouvimos, ontem, mais uma vez, o pronunciamento da Senhora Presidente da República, pelo
menos a parte em que ela se pronunciou – lamentavelmente, não ouvimos as manifestações dos convidados
da sua reunião, porque essa parte do encontro não foi
aberta à imprensa –, mas, na verdade, o que estamos
assistindo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é ao
mesmo monólogo que vem sendo protagonizado no
Brasil há dois anos.
O que ouvi, Srs. Senadores, Senador Clésio, foi o
Brasil velho falando para um Brasil novo, que emerge
das ruas. O Brasil velho, onde os governantes... E aí
não é exclusividade da Senhora Presidente da República; eu apenas a incluo nesse grupo de governantes
que tendem sempre a terceirizar as responsabilidades.
Ouvi, com atenção, a Senhora Presidente da República dizendo que boa parte das dificuldades existia
porque os governos anteriores aos do seu partido governavam para apenas um terço da população brasileira, Senador Jayme. Nada mais falso. Foram governos
anteriores ao do PT que possibilitaram, por meio da
estabilidade econômica, o reencontro de milhões de
brasileiros com o consumo.
Dizia, ainda, a Presidente da República, mesmo
que de forma subliminar, que não avançou mais porque
teve barreiras enormes que não conseguiu ultrapassar.
Jamais, Senador Flexa, jamais, antes, na história deste País, houve alguém ocupando o poder central com
tanto apoio, apoio popular, expressado pelas pesquisas
eleitorais, e apoio congressual, porque, no Senado e
na Câmara, cerca de 80% dos Parlamentares apoiam
o Governo da Presidente.
Na verdade, Sr. Presidente, eu, como disse ontem e reitero aqui, eu, como cidadão brasileiro, e, creio,
muitos outros ficamos frustrados com as propostas
da Senhora Presidente da República, até porque é
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impensável pensar-se num verdadeiro pacto com os
brasileiros sem que as oposições sejam convidadas
a debatê-lo.
Este não é o país de um grupo político, Presidente Jucá, não é o país de um partido político. Cidadãos e cidadãs brasileiras que ocupam as ruas têm se
manifestado, e é natural que a Presidente os ouça por
meio de representantes que conseguir identificar, mas
é essencial que a voz das oposições que representam
segmentos expressivos da sociedade brasileira possa
também ser ouvida.
Não tendo tido esse privilégio de sermos convocados, como oposição, a falar à Presidente da República e à Nação, como fez, por exemplo, o Presidente
Fernando Henrique, na crise de abastecimento de
energia, ao convocar as oposições para lhe trazerem
as suas contribuições, uso desta tribuna, neste instante, na condição não apenas de Senador, mas de
Presidente do maior Partido de oposição, para propor
aqui algumas questões que dependem exclusivamente
da vontade da Senhora Presidente da República e do
Governo Federal para que sejam implementadas, algumas delas dependendo de um apelo à sua base no
Congresso Nacional, mas que, a meu ver, muito mais
do que as propostas colocadas em cadeia de rádio e
televisão, atenderiam a expectativas pontuais de boa
parte dos brasileiros.
Eu recebi, hoje, cedo, inclusive algo que gostaria de registrar aqui, uma lembrança, e começo esta
minha explanação por esse passeio rápido, Senador
Randolfe, à nossa história, porque eu acho que, conhecendo a história, nós teremos, sempre, maiores
facilidades para construir um futuro sem cair nas armadilhas do passado.
Hoje, cedo, recebi, de um amigo, o jornalista Jorge Bastos Moreno, uma lembrança de uma palavra,
do grande Presidente da Câmara dos Deputados Ulysses Guimarães, proferida há quase 30 anos, Senador
Alvaro Dias, Senador Pedro Simon, que, certamente,
se lembrará dessas palavras, até porque, nos pactos
propostos pela Senhora Presidente da República,
sentimos falta de referências à questão federativa e à
questão da segurança pública.
Em relação à primeira, Senador Taques, dizia o
então Presidente Ulysses Guimarães:
As necessidades básicas do homem estão
nos Estados e Municípios. Neles deve estar
o dinheiro para atendê-las. A Federação é a
governabilidade. A governabilidade da Nação
passa pela governabilidade dos Estados e dos
Municípios. O desgoverno [disse Ulysses Guimarães], filho da penúria de recursos, acende
a ira popular, que invade os paços municipais,
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arranca as grades dos palácios e acabará chegando à rampa do Palácio do Planalto.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
apresento, aqui, em nome do meu Partido, mas também
apoiado por outros Partidos de oposição, uma agenda
que divido em três aspectos. O primeiro deles é o da
transparência e do combate à corrupção, o segundo
é o do novo pacto federativo, com a garantia de mais
recursos para a melhoria dos serviços públicos e dos
avanços políticos, e, por fim, medidas efetivas no campo da ética e da democracia.
No primeiro elenco de medidas que propomos
à Senhora Presidente da República está a adoção de
restrições do projeto Ficha Limpa para o preenchimento de cargos públicos, vedando o acesso de pessoas
condenadas por envolvimento em casos de corrupção
a cargos de livre provimento do Governo.
Segundo: a revogação imediata do decreto que
proíbe a divulgação dos gastos realizados nas viagens
internacionais da Presidente da República.
Ainda, falando de transparência e de combate à
corrupção, propomos a liberação do acesso aos gastos
feitos com cartões corporativos da Presidência da República, resguardando-se o prazo dos últimos 12 meses.
Propomos, ainda, auditar todos os gastos realizados com a promoção da Copa do Mundo, informando quanto de recursos públicos foi realmente utilizado. E, nesse ponto específico, surpreende-me ter
visto a Presidente da República, ao longo dos últimos
seis meses, inaugurando estádios por todo o Brasil,
como se obras suas fossem, e depois apresentar-se
em cadeia de rádio e televisão como alguém que não
tem qualquer responsabilidade sobre esses gastos. É
preciso, portanto, que eles sejam auditados, para sabermos, efetivamente, quem gastou e como foi gasto.
Ainda, Senador Pedro Taques, solicitamos a informação dos critérios, valores e custos dos financiamentos concedidos pelo BNDES, em especial os empréstimos a empresas brasileiras para investimentos
no exterior nos últimos dez anos.
Solicitamos, ainda, à Senhora Presidente da República informar aos brasileiros todos os negócios feitos pela Petrobras no Brasil e no exterior, nos últimos
dez anos, esclarecendo, em especial, a participação
da estatal na aquisição da Refinaria de Pasadena, com
rigorosa investigação, definição de responsabilidades e
exemplar punição dos responsáveis por esse negócio
altamente lesivo aos cofres públicos do Brasil.
Falando ainda em transparência e para que continuemos a acreditar nas boas intenções da Presidente,
é necessário que se eliminem os orçamentos secretos
das licitações das obras públicas, possibilitados pelo
Regime Diferenciado de Contratações.
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No campo da Federação solidária e da melhoria
da gestão, Sr. Presidente, ilustre Senador José Agripino
Maia, como um gesto simbólico, mas que demonstre
a efetiva disposição do Governo Federal de enfrentar,
hoje, as contestações que vem recebendo, propomos a redução pela metade do número de Ministérios
existentes hoje no Brasil e a diminuição, também pela
metade, do número de cargos comissionados, hoje da
ordem de 22 mil, iniciando-se pelos cerca de 4 mil cargos ligados diretamente à Presidência da República.
Defendemos a revisão da dívida dos Estados e
da sistemática da correção da mesma, para permitir
alocação dos recursos hoje comprometidos com seus
serviços em investimentos diretos a favor da população
em setores previamente pactuados, lembrando que
essa proposta foi retirada das discussões no Senado
da República.
E uma proposta clara e objetiva na direção de investimentos em mobilidade, muito mais eficaz do que
a proposta requentada e apresentada pela Presidente
da República dos mesmos R$50 bilhões, já constantes do PAC. Nós estamos propondo que se permita,
até o final do ano de 2014 – portanto, até o final deste mandato –, que 50% do pagamento da dívida dos
Estados – portanto, 50% dos recursos referentes ao
pagamento das dívidas dos Estados com serviço da
dívida – possam ser aplicados diretamente por esses
entes da Federação em setores predeterminados ou
pré-acordados com o Governo Federal, como mobilidade urbana, saneamento, saúde, educação e segurança.
Propomos a adoção da política de tolerância zero
com a inflação, impedindo a continuidade do aumento
generalizado dos preços.
Defendemos e propomos à Senhora Presidente
da República que defina um nível máximo de aumento
dos gastos correntes vinculado à evolução do PIB e a
retirada imediata do PIS/Pasep incidente sobre Estados e Municípios.
Ainda, Srs. Senadores, no campo dos transportes,
estamos aqui propondo que a Senhora Presidente da
República dê prioridade absoluta e conclua todas as
obras de mobilidade urbana relacionadas à Copa do
Mundo até o início desse torneio, deixando um legado
definitivo para a população em linhas de metrô, corredores de ônibus, avenidas, aeroportos.
E propomos, de forma clara, definitiva e absolutamente radical, o arquivamento do projeto de construção
do trem-bala – esse desatino que o Senador Aloizio
tem defendido desta tribuna, de forma incansável –,
para que possamos destinar esses cerca de 50 bilhões
previstos para essa obra a obras de mobilidade urbana,
em especial, de metrô nos grandes centros deste País.
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Ainda, senhoras e senhores, agora no campo da
educação, estamos solicitando que o Governo apoie,
de forma clara, o novo Plano Nacional de Educação,
com o investimento mínimo de 10% do PIB em educação, algo absolutamente essencial à transformação
definitiva do Brasil.
Propomos agora, no campo da saúde, Senador
Cyro Miranda, a revisão da posição política do Governo Federal, externada aqui pelos seus Líderes, e a
retomada dos parâmetros originais da Emenda nº 29,
que obriga – e hoje o Senador Flexa Ribeiro domina e
relata essa matéria – o investimento mínimo de 10% da
receita corrente federal nesse setor, lembrando que os
Estados investem 12% da sua receita corrente e que
os Municípios já investem pelo menos 15%.
Estamos defendendo também e solicitando à Senhora Presidente da República que dê uma resposta à
gravíssima crise que afeta as Santas Casas e hospitais
filantrópicos por todo o Brasil, garantindo uma justa e
imediata correção na tabela do SUS.
Srs. Senadores, no quesito segurança, ausente,
ontem, das propostas da Senhora Presidente da República, o PSDB e partidos de oposição solicitam que
o Governo Federal dobre os gastos hoje feitos em segurança pública, que correspondem a apenas 13% do
total investido em todo o Brasil, restando aos Estados e
Municípios a responsabilidade por 87% desses gastos.
E ainda o apoio à proposta que tramita nesta
Casa, há quase dois anos, de minha autoria, que garante o descontingenciamento dos fundos constitucionais do setor, Fundo Nacional de Segurança, Fundo
Penitenciário, de forma a garantir imediato reforço orçamentário para a operação das forças de segurança
nos Estados, algo essencial ao País. Essa matéria
não tem tido o apoio da base governista para avançar
nesta Casa.
Caminhando para o final, Sr. Presidente, apresentamos também à Senhora Presidente da República um pleito para que cumpra com o compromisso
assumido com os brasileiros na campanha eleitoral,
desonerando as empresas estaduais de saneamento
básico, o que possibilitaria que elas dobrassem os seus
investimentos no setor.
As empresas de saneamento básico do País, somadas hoje, investem o mesmo, praticamente o mesmo
que gastam em impostos pagos ao Governo Federal.
Srªs e Srs. Senadores, ainda estamos aguardando
uma manifestação pública da Senhora Presidente da
República, Senador Agripino, contrária à PEC nº 37,
apoiada por ilustres membros do seu Partido, que retira
os poderes de investigação do Ministério Público. Ainda me parece que seria a busca de uma conexão com
o sentimento do Brasil que ela também manifestasse
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publicamente a sua palavra pela rejeição da PEC nº
33, também apoiada pelo PT, que submete decisões
do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, são algumas
contribuições legítimas e necessárias que a oposição
traz hoje ao País. Gostaria de poder tê-las levado à
Presidente da República se efetivamente ela buscasse
um grande pacto nacional, mas trago essas propostas
através da tribuna do Senado.
Ao final, não quero deixar de trazer aqui uma
palavra absolutamente clara em relação à proposta,
pelo menos a última proposta da Senhora Presidente
da República, que conheço em relação à convocação
de uma constituinte exclusiva através de um plebiscito.
Aqui me lembro, e muitos se lembrarão, porque ainda
está recente na nossa memória, Senador Agripino,
uma palavra dita no plenário da Câmara dos Deputados quando da posse da Senhora Presidente da República. Ela dizia, e aplaudida foi por todos nós, que
se dedicaria a discutir e aprovar, ao lado da sua base,
uma reforma política no Brasil.
Talvez tenha sido o momento de maior convergência de todos os que ouviam a Presidente da República. De lá para cá, Senador Randolfe, nenhuma
palavra mais se ouviu do Governo Federal e da própria
Presidente em relação à reforma política.
E agora, sem qualquer consulta aos seus Líderes
desta Casa – e aqui a minha mais absoluta solidariedade a eles –, ela convoca Governadores de Estado e
apresenta, quase que como num passe de mágica, sem
consultas a quem quer que seja do ambiente político,
sem consulta aos Presidentes da Câmara e do Senado
que a apóiam, a proposta de uma Constituinte restrita.
Não vou aqui me ater sequer às objeções jurídicas
que a ela se fazem, mas, certamente, quero aqui dizer
que me parece muito mais a intenção de, mais uma
vez, abster-se das suas responsabilidades e transferi-las ao Congresso Nacional. Parece-me, Srªs e Srs.
Senadores, desnecessária, juridicamente duvidosa e
perigosa essa iniciativa.
Desnecessária, porque é perfeitamente possível
fazer essa reforma através de propostas que cheguem
ao Congresso Nacional e que seriam, pelo Congresso
Nacional, adotadas através de emendas à Constituição
e através mesmo de projetos de lei.
Mas é preciso que a Senhora Presidente diga
ao País qual é a reforma política que julga adequada,
em que temas ela adentraria. Estaríamos discutindo
apenas, Senador Suplicy, questões relativas ao financiamento público? Ou à implementação, por exemplo,
do voto distrital? Ou ela seria mais ampla? Poderíamos estar discutindo novamente o sistema de Governo? Poderíamos trazer a discussão novamente do
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Parlamentarismo? Quem sabe questionar o preceito
da reeleição? É isso que trará tranquilidade ao País?
Acredito que não.
Do ponto de vista jurídico, ela é extremamente
duvidosa. E muitos depoimentos já foram feitos. Fico
aqui com um feito ontem, que me chamou a atenção,
pelo Ministro Ayres Britto: “Nenhuma Constituição tem
vocação para o suicídio. Por isso, não prevê a possibilidade de se convocar uma Assembleia Constituinte.”
E muito menos uma Constituinte restrita.
Poderia citar inúmeros juristas, mas fico, em solidariedade a V. Exª, Senador Jucá e ao Presidente Renan, que não tiveram a possibilidade de apresentar a
sua experiência e sugestões à Presidente da República,
com uma palavra do Presidente Michel Temer, escrita
há algum tempo: “…uma constituinte exclusiva para a
reforma política significa a desmoralização absoluta da
atual representação.” Continua o Vice-Presidente da
República: “É a prova da incapacidade de realizarmos
a atualização do sistema político-partidário e eleitoral.”
Portanto…
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita o aparte?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Queria trazer aqui essas considerações.
E ouço com muito prazer, em primeiro lugar, o
Senador Agripino, que havia solicitado, em seguida V.
Exª, depois o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador
Aécio Neves, eu queria cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento e dizer que as preocupações de V. Exª são
as preocupações do Democratas. Aliás, esse elenco
de providências, que V. Exª relata com competência, foi
preparado a quatro mãos, aliás, a seis mãos: o PSDB,
o Democratas e o PPS. O que nos moveu a fazer esta
proposta foi exatamente a indignação com que nós
ouvimos – eu pelo menos ouvi – o pronunciamento de
Sua Excelência, a Presidente Dilma, que, na sexta-feira,
falou ao Brasil, em cadeia de rádio e televisão, como
se o Brasil fosse um País em absoluta tranqüilidade,
não estivesse em crise, anunciando providências de
praxe e corriqueiras, quando, na verdade, as ruas do
Brasil estão inquietas, estão buliçosas, protestam em
função de insatisfações acumuladas em diversos seguimentos. Não é apenas a questão do custo do transporte. É a saúde, é a segurança, é a decepção com a
classe política, é a preocupação com o padrão ético.
E V. Exª, junto com o Democratas e o PPS, verbaliza
com precisão aquilo que nós queremos que aconteça
em resposta à voz das ruas com brevidade. Se a Presidente fez um pronunciamento para um País em calma, nós estamos entendendo que o País está inquieto.
(Soa a campainha.)
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O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – E urge,
urge que providências aconteçam rapidamente. E pela
nossa ação elas acontecerão! Porque nós vamos tomar
providências para que o projeto que destina, e precisa
destinar, 10% da receita da República para a saúde
seja votado e aprovado, para que o custeio das UPAs
fechadas, dos hospitais fechados possa chegar para
salvar a vida dos brasileiros. A lei que trata do Programa
Nacional de Educação e que destina 10% da receita
pública para a educação também precisa ser votada
com urgência, e vai ser votada. Hoje, na reunião de
Líderes, nós participamos, com o Presidente Renan,
da ideia do Pacto Federativo. Não há como retardar as
providências que tragam para as negociações com o
poder central as reivindicações dos Municípios e Estados quebrados, que não têm condições de atender
minimamente ao clamor que está nas ruas, cuja solução depende, em grande medida, de providências
estaduais e municipais que precisam participar. E essa
é uma das nossas bandeiras, a da divisão das contribuições. Só participam do IPI e do Imposto de Renda.
Está na hora, pelo clamor das ruas, pela pressão da
população dos Estados e Municípios quebrados, de
participarem também das contribuições. E, por último,
aquilo que para nós é importantíssimo: a solidariedade
ao Supremo Tribunal Federal, que lavou a alma do povo
do Brasil ao fazer o julgamento dos “mensaleiros”, ao
declará-los culpados e imputar-lhes penas. Não se admite nem um ano, nem dois anos, para que o processo
se conclua. Pela nossa posição e pela nossa pressão,
isso se concluirá. Essas são providências que as ruas
esperam, e nós faremos nossa parte. Com meus cumprimentos, eu endosso, em gênero, número e grau, a
manifestação de V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª. Aqui, mais uma vez, registro que V.
Exª, que é coautor desse documento, sugeriu várias
dessas medidas.
Antecipo aquele que seria o final do meu pronunciamento. Em documento assinado pelos Presidentes
do PSDB, do PPS e dos Democratas, nós dizemos o
seguinte: “Manifestamos nossa mais profunda preocupação com a demora no cumprimento das penas
já aplicadas aos condenados do processo do mensalão. E, nesse sentido, nós nos solidarizamos com o
Supremo Tribunal Federal no sentido de uma célere
conclusão do julgamento”.
Ouço, com prazer, o Senador Eduardo Suplicy
e, em seguida, o Senador Aloysio Nunes e o Senador
Pedro Taques.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Aécio Neves, se houver uma determinação de
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todos nós Senadores e Deputados Federais, estará
ao nosso alcance...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...apreciarmos e votarmos as diversas propostas de emenda
à Constituição e projetos de lei referentes à reforma
política, inclusive para levar em consideração o próprio documento que está sendo encaminhado para a
coleta de assinaturas pelo Movimento de Combate à
Corrupção e Eleições Limpas. Eles poderão conseguir isso em algo como 30 dias, como fizeram com o
Ficha Limpa. E, até o final de setembro, até o dia 2
de outubro, poderíamos concluir a votação, para que
houvesse regras novas de definição de todo o aspecto
de eleições gerais já válidas para 2014. Isso está ao
nosso alcance. Poderia até ser objeto de referendo ou
de plebiscito após o resultado das votações aqui colocadas. Eu queria colocar isso como sendo algo perfeitamente ao alcance de nós, Senadores e Deputados.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª. A posição de V. Exª é absolutamente
convergente com o que pensam também os partidos
de oposição. Devemos votar pelos instrumentos que
a Constituição nos permite. A questão do referendo é
algo para ser discutido nesta Casa e, quem sabe, seja
o caminho próprio a ser adotado. Após o Congresso
Nacional manifestar-se sobre os temas da reforma política, a população poderá consagrá-lo ou não.
Ouço o Senador Aloysio Nunes e, depois, o Senador Pedro Taques e o Senador Cristovam.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Sr. Senador Aécio Neves, meu caro Presidente, o senhor resumiu, com muita clareza, com muita
objetividade e com muita precisão, uma pauta política de aplicação imediata, para dar uma resposta aos
problemas que o País vive. Que contraste, meu caro
Senador Aécio Neves, com o discurso da Senhora
Presidente da República! A Senhora Presidente da
República anunciou promessas de terrenos na lua,
para se eximir de assumir suas próprias responsabilidades pela administração e pelo Governo do País.
Inclusive, no que diz respeito à reforma política, V. Exª
bem lembrou, ela esteve presente no Congresso Nacional no dia de sua posse e afirmou que a reforma
política estava entre seus compromissos prioritários.
Recolheu grandes aplausos naquele momento e nunca
mais falou nisso. V. Exª, ao contrário dessa pauta que
visa, sobretudo, a jogar areia nos olhos dos brasileiros
para que os brasileiros não vejam e não avaliem o mau
governo que ela faz, alinha uma série de providências
absolutamente concretas, factíveis, de efeito imediato
e prático, que nós da oposição estamos prontos para
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apoiar se ela vier, efetivamente, a implantá-las. Nós não
nos recusamos a dialogar com o Governo pelo fato de
sermos oposição. Aqui, no Congresso Nacional, essa
é nossa prática cotidiana. No governo do Presidente
Lula – V. Exª se lembra –, S. Exª nos convidou para
um encontro, nós do PSDB, para tratarmos da reforma
da previdência, e nós não lhe recusamos apoio. Pelo
contrário, a reforma só foi implantada porque nós a
apoiamos. Então, V. Exª fala ao País, hoje, como um
líder responsável e maduro, como porta-voz...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – ...de uma proposta que congrega não apenas
a oposição política brasileira, mas também os mais
amplos anseios das camadas mais amplas do povo
brasileiro. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª, ilustre Líder Aloysio Nunes, condutor de todos nós nesta Casa. Mas o que buscamos
foi exatamente isto: interpretar, pelo menos em parte,
esse sentimento e propor medidas de efeito imediato,
até porque, Senador Aloysio, de promessas já estamos todos cansados.
Eu me lembro de que, em relação à saúde, por
exemplo, a então candidata à Presidência da República
prometeu ao Brasil fazer 500 UPAs e 8 mil Unidades
Básicas de Saúde. Quando eleita, diminuiu isso praticamente pela metade. Disse que faria não mais 500
UPAs, mas 269 UPAs e 7,5 mil Unidades Básicas de
Saúde. Sabe quantas, Senador Aloysio, depois de dois
anos de governo, foram entregues? Foram entregues
12 UPAs, Sr. Presidente, Sr. Senador, e 430 Unidades
Básicas de Saúde.
Em relação à área de educação...
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...o
Governo da Presidente Dilma prometeu a construção
de 3.123 creches e pré-escolas para o ensino infantil.
Passaram-se dois anos e alguns meses, e, dessas,
apenas 60 estão concluídas.
Esses dados não são da oposição, Srs. Senadores, mas são do PAC. Portanto, é o relatório oficial
do Governo, tanto na área da saúde, quanto na área
da educação.
Ouço, com alegria, o Senador Pedro Taques, o
Senador Cristovam Buarque e, se for possível, o Senador Cássio Cunha Lima e o Senador Cyro.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Aécio, quero concordar e discordar de V. Exª. Concordo
com o que V. Exª disse. E de V. Exª discordo porque
falta que algumas coisas sejam ditas. O cidadão aí fora
quer muito mais do que a votação dos projetos que se
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encontram em andamento nesta Casa e na Câmara
dos Deputados há muito tempo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Temos
de debater uma questão que é política e uma questão
que é jurídica. A questão política é: por que, até hoje,
essas propostas de emenda não foram votadas? Nós
temos as propostas mais maravilhosas do mundo aqui.
Temos projetos de lei perfeitos que não são votados.
Não são votados há dez anos, não são votados há
muito tempo. Nós fizemos a reforma política na Comissão Especial nesta Casa, mas faltou vontade política
para que ela fosse aprovada. O cidadão aí fora está
se ressentindo disso, da falta de vontade política para
que projetos possam ser aprovados nesta Casa. Essa
é a questão política. Concordo inteiramente com esses projetos que precisam ser votados. Agora, passo à
questão jurídica, permita-me. A Constituição é o limite
das nossas atuações, é o limite das nossas atuações.
Aqui, existe Senador que...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ...defende a Constituição tal como eu a defendo, mas ninguém
a defende mais do que eu aqui. Todos defendemos
igualmente a Constituição, todos. A Constituição pode
ser alterada através de uma emenda à Constituição,
de uma proposta de emenda. Só que esse instrumento
de modificação da Constituição não vem sendo utilizado da maneira que a Constituição determina. Veja
a proposta de emenda à Constituição relatada por V.
Exª, cujo primeiro signatário é o Presidente Sarney,
que muda a tramitação das medidas provisórias. Está
dormindo na Câmara dos Deputados há mais de ano,
e ninguém fala sobre isso. E a base, a coalizão que
sustenta a Presidência da República, o Governo, é a
maior da história do Brasil. O meu Partido faz parte da
coalizão, e nós não votamos os projetos que são significativos. A Constituição é alterada através de uma
PEC ou através de uma revisão. Agora, se chegarmos
à conclusão de que esses instrumentos não estão a
funcionar, teremos o dever de ver e de entender o que
está sendo pedido aí fora. Nós, políticos, precisamos
nos atentar para o que está a ocorrer aí fora. O cidadão
aí fora não deseja apenas poucas modificações. Ele
deseja modificações que sejam estruturantes para o
Brasil. Agora, tenho receio – e quero revelar isto – de
mudanças na Constituição com perturbações. Daí o
fato de a própria Constituição estabelecer mecanismo de sua proteção, que recebe o nome de síncope
constitucional, quando há perturbação interna. Há um
limite circunstancial para se mudar a Constituição. A
Constituição é um documento tão importante que não

998

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pode ser modificada nos momentos em que a sociedade se encontra perturbada.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Já encerro dizendo: se o instrumento da proposta de emenda à
Constituição não funcionar, teremos de buscar outros
caminhos, para que o cidadão possa ser atendido. Parabéns pela fala! V. Exª tocou em pontos significativos.
Não há de se falar em reforma política sem reforma do
pacto federativo, não há de se falar em reforma política
sem as reformas que o senhor aqui trouxe. Concordo
com todas, mas outras precisam ser agregadas.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Taques. V. Exª chega
aqui no seu primeiro mandato, mas já trabalha como
veterano nesta Casa. É referência para nós em inúmeros temas, em especial naqueles que dizem respeito
à ordem jurídica do País.
Tenho uma posição, mas não busco ter apoio
unânime em relação a ela. A proposta da Senhora
Presidente da República, além de me parecer desnecessária – como V. Exª aqui disse, temos instrumentos como emendas à Constituição ou mesmo projetos de lei para fazer a reforma política –, além de me
parecer juridicamente duvidosa, parece-me perigosa,
porque, como sabe V. Exª, como sabemos todos nós,
uma constituinte não tem compromisso com a ordem
jurídica vigente e pode nos trazer alguns transtornos.
Não vejo divergência no nosso pronunciamento.
Vejo apenas que, no sistema presidencialista, quase
monárquico, como o que vigora hoje no Brasil, Senador
Pedro Taques, em que o poder absolutista reina com
a complacência de muitos dos que estão nesta Casa
e na nossa Casa irmã, como nós sabemos, qualquer
reforma constitucional só avança – sabe muito bem
disso o Senador Jucá, que preside esta sessão – se
houver, sim, a interferência e a posição clara da Presidência da República, disposta, inclusive, a enfrentar
contenciosos.
Esta é uma oportunidade, Senador Pedro Taques,
para que possamos ouvir da Presidência da República
qual é a reforma política que ela considera adequada.
É preciso definir os temas, para que nós aqui possamos, a partir da ação do Governo – e essa ação já se
mostrou extremamente forte e consequente nesta Casa
para aprovação de matéria de interesse do Governo –,
dar andamento à reforma política. Essa ação poderia
vir também no que diz respeito à reforma política, mas
não veio até agora.
Nós esperamos que o anúncio da Presidência da
República não seja apenas um discurso retórico, sem
compromisso com suas reais consequências. Portan-
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to, cabe a ela, agora, apresentar ao País as propostas
de reforma política que considere adequadas, a fim
de que esta Casa, mediante os instrumentos que a
Constituição nos oferece – emendas constitucionais
e projetos de lei –, possa...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
...defini-las e aprová-las ou, obviamente, rejeitá-las se
a maioria assim considerar.
Ouço, com muita alegria, o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Aécio, quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo por uma frase sua que está circulando na Internet.
O senhor disse que, ao ouvir o discurso da Presidente, tem a sensação de que o Brasil velho fala para o
Brasil novo, que nasce nas ruas. Eu assino embaixo.
Parabenizo-o por seu discurso, por sua fala, por sua
frase, mas acrescento uma coisa: não é só a fala
dela, não; a minha também é a de um Brasil velho,
bem como a sua e a de todos nós. Nossa fala chega
ao pessoal na rua como discurso de um Brasil velho.
Das propostas que o senhor apresentou, por exemplo,
eu assino embaixo – são ótimas! –, porque faço parte
do Brasil velho, como o senhor. Se colocássemos aí
o pessoal que está nas ruas, eles teriam falado outra
coisa. E, então, posso não ter condições de interpretar isso, porque não vou às ruas, até porque eu seria
visto como alguém do Brasil velho. Eu não seria bem
recebido. Mas eu converso com meus alunos, eu converso com as pessoas, e o que sinto é que eles querem muito mais do que essas leis, que não são ruins.
Não há nenhuma para eu criticar. Por exemplo, eles
querem que respondamos a quatro perguntas, pelo
menos. Primeiro, como serão eleitos os políticos daqui
para frente? Segundo, como eles agirão daqui para
frente, quais serão as regras do funcionamento? Terceiro, como eles serão fiscalizados? E, quarto, como
é que eles serão punidos? Nós temos de reconhecer,
Senador Taques, para essa juventude que está aí que
nós não temos condições de fazer isso com clareza,
porque nós somos do Brasil velho e porque nós temos
um instinto de sobrevivência.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
E, quando vamos propor qualquer reforma, olhamos
a próxima eleição e como ela vai impactar nos votos
que nós queremos. Por isso, a reforma da Constituição
não pode ser feita por um grupo solto por aí, mas não
pode ser feita só aqui dentro. A solução é termos um
grupo, que estamos chamando de constituintes – ou
como quiser –, explicitamente dirigido para elaborar uma
proposta que será entregue a nós aqui, e que depois a
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gente levará para um referendo posterior. Acho tolice
esse negócio de plebiscito para saber se se vai fazer
reforma na Constituição. Isso é óbvio! É até um acinte
para dois milhões de pessoas que estavam nas ruas
na sexta-feira dizer que a gente vai perguntar a eles
e a elas se querem reforma política. Nós precisamos
de alguém que represente – eu não diria o velho nem
o novo, mas o diferente – e que realmente faça uma
proposta livre, independente, sem o instinto de sobrevivência que nós temos; com o instinto de nacionalidade
que a gente precisa ter. Como escolher esses? Uma
eleição. Nós próprios aqui escolhermos um grupo de
personagens que representem o Brasil e que saibamos
ou que achemos que vão fazer um documento isento,
nacional, de pais da Pátria, como se diz, ou que sejam
até alguns daqui, se tiverem competência, desde que
renunciem ao mandato e não sejam candidatos durante
duas eleições subsequentes à aprovação da reforma.
Nós estamos falando palavras velhas, Senador. A Presidenta é a que menos deveria falar coisa velha, porque
encarna o País. Portanto, deveria encarnar os milhões
que estão nas ruas e nós próprios. Suas propostas
são muito boas, e eu as assino embaixo, porque eu,
como o senhor, faço parte da velharia na política hoje.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu
agradeço a contribuição de V. Exª não em relação a
mim – aí certamente V. Exª tem absoluta razão –, mas,
em relação a V. Exª, tenho certeza de que seria recebido nas ruas de braços abertos.
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – V.
Exª tem uma grande identidade com uma das questões
fundamentais hoje proclamadas e reivindicadas pelos
que foram às ruas: investimentos em educação, e nós
apresentamos aqui, também nessa área, propostas.
Eu tenho enorme respeito por V. Exª. Concordo
em grande parte com aquilo que aqui V. Exª diz, em
outros momentos eu disse, e me permito discordar de
outros pontos.
Não acho que de alguma forma violentar a Constituição – não que V. Exª tenha dito isso, porque acho
que o limite da nossa ação é a Constituição – seja algo
razoável, até porque é esta Constituição que nos tem
dado as normas jurídicas que têm garantido os últimos
25 anos de absoluta estabilidade democrática no País.
Ouso aqui discordar de uma proposta que li – e
me desculpe se não é verdadeira – de V. Exª, pregando
a extinção dos atuais partidos políticos. Não acredito
que esse seja também um caminho razoável e natural
para esse reencontro dos políticos que hoje têm mandatos com as ruas.
(Soa a campainha.)
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Portanto, acho que estamos fazendo aqui o que devemos fazer, Senador Cristovam, debatendo temas,
propostas, como as que apresentou o Senador Renan,
como as que apresento aqui hoje. Isso é fazer o que
devemos fazer.
Nós estamos exercendo uma prerrogativa que
não é nossa, mas que nos foi delegada pela sociedade
brasileira, que nos elegeu. Temos toda a capacidade
de nos renovar se ouvirmos as ruas, se não utilizarmos
politicamente esses movimentos para querer deles tirar
qualquer vantagem.
O que nós estamos fazendo aqui é adequar uma
agenda necessária ao Brasil a um sentimento emanado
das ruas, e V. Exª é um dos melhores interpretes que
esta Casa tem desse sentimento.
Ouço o Senador Cássio Cunha Lima, o Senador
Cyro Miranda e o Senador Dornelles.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Senador Aécio.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Senador Aécio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – São
dois grandes companheiros.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Cyro, por favor.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senador Cyro e, em seguida, Senador Cássio.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Por
ser mais velho!
Senador Aécio, parabenizo-o e corroboro todo o
conteúdo que aqui colocou. Chamou-me a atenção um
ponto do seu discurso, quando pedia para ser ouvido.
Nada mais do que isso. Se a Presidenta tivesse uma
atitude republicana, ela os convidaria. Por que não
chamar a oposição? Nós estamos aqui para colaborar. Fazer aquele jogo de cena de ontem, de reunir os
Governadores e de vir com um prato pronto, não deixando aquilo ser discutido, o que ela quis com isso?
Quis chamar todos à mesma responsabilidade, o que
não é verdade. Todos nós temos responsabilidades,
mas não no mesmo nível.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Em
primeiro lugar, esta Casa não passou, até hoje, de ser
carimbadora de medidas provisórias. Vem-se falar em
urgência urgentíssima de um PNE, um PNE que ficou
três anos na Câmara. Deveria entrar em vigência no
dia 1º de janeiro de 2011. Agora, veio para cá. Que
governo, Senador Aécio, age com pressão, como rolo
compressor, ao aprovar aquilo que quer e o que não
quer e que não nos deixa falar? O RDC foi uma vergo-
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nha! Acharam que o povo brasileiro não ia perceber.
Por que eles estão reclamando o que se está gastando
nos estádios? Por que alguém diz o seguinte: “Quando
o seu filho ficar doente, não o leve ao hospital. Leve-o
ao estádio.” Senador Aécio, o povo pensa e percebe
tudo. Agora, chegou a hora de todos juntos reavaliarmos essa situação e de não nos isolarmos. Continuam
nos isolando. O sistema continua o mesmo: de generalismo. Não adianta: “faço o que quero e ouço quem
eu quero.”.O que se está colocando de Constituição,
de Constituinte ou de não Constituinte é para desviar
o foco. Nós estamos aqui também entrando na dela.
Nós estamos discutindo a Constituinte. Não é isso. É
muito mais. Essa reforma é muito mais ampla. Parabenizo-o e coloco-me à disposição juntamente com
toda a nossa bancada e da oposição, para também
oferecermos novos recursos para que mudemos este
País. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a V. Exª, que, como Presidente da Comissão de
Educação do Senado, tem uma enorme responsabilidade para que haja encaminhamento e concretude
em algumas dessas propostas, notadamente em relação àquelas que ampliam os recursos para a área
de educação.
Ouço, com muita alegria, o Governador, Senador,
Vice-Líder Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
Senador Aécio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
algo de muito importante precisa ser destacado na fala
de V. Exª, que, além da análise lúcida, como sempre,
da realidade brasileira, apresenta propostas concretas
para um momento de muita importância e de extrema
relevância vivido pelo Brasil nesse instante.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Agora, é impossível não reafirmar aquilo que já disse em outros momentos, na tribuna que V. Exª ocupa,
que parte da crise que estamos vivendo tem uma origem nítida no modus operandi, na forma como o PT
vem praticando a política no nosso País. A população
já não suporta mais este Estado perdulário, inchado,
incapaz, incompetente, que não consegue responder
às demandas do dia a dia, do cotidiano das pessoas
em educação, segurança, transporte, saúde, porque
deixou de ter um projeto de País para construir um
projeto de poder, que fica vislumbrado de forma nítida
com os 39 ministérios. Pois bem, o Brasil cor-de-rosa,
como V. Exª bem disse, acabou. A reação perplexa, a
falta de iniciativa da Presidente Dilma é reflexo dessa ilusão que ela vivia. Alimentada por pesquisas de
opinião, ela devia achar que o mundo estava cor-de-
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-rosa. E nem mesmo os setores de inteligência do Governo foram capazes de identificar tudo isso que está
acontecendo, porque, de fato, há um distanciamento
e um deslocamento da realidade. E o que passa a
ser grave? É que nós simplesmente estamos vendo
um Governo reagindo de forma demagógica. Reuniu
governadores e prefeitos para fazer a fotografia. Não
trouxe absolutamente nada de novo, porque, veja só:
a primeira proposta de pacto é pacto por ajuste fiscal.
Ora, nós já temos uma Lei de Responsabilidade Fiscal,
que é uma das maiores conquistas do Brasil recente,
exatamente que pactuou isso lá atrás.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
E o que aconteceu no ano passado, por exemplo, com
as contas públicas do Governo Federal? O Governo fez
uma maquiagem de US$20 bilhões – US$20 bilhões
– para atingir a meta do superávit primário, quando,
a esta altura, Ministro Dornelles, nós já deveríamos
estar em busca do superávit nominal. O Governo não
consegue fazer nem sequer o superávit primário, porque gasta num Estado inchado, aparelhado, gasta de
forma ruim e vem propor pacto fiscal com prefeitos e
governadores. Não consegue responder às demandas
de educação, porque os movimentos, junto com saúde
– e eu concluo o aparte –, são em direção diametralmente oposta, se não, vejamos: por um lado, o Governo Federal ou a União concentra as receitas sob seu
controle; e, por outro lado, no outro movimento, investe
cada vez menos nas áreas essenciais. Oitenta e três
por cento dos recursos investidos na segurança pública
do Brasil têm, como origem, Estados e Municípios. Na
saúde, a realidade não é diferente: 57% dos recursos
são oriundos de Estados e Municípios. E não faz muito
tempo. Aqui, no ano passado, neste plenário, quando
nós tentamos aprovar, na Emenda nº 29, a vinculação
das receitas da União para a saúde, o que fez a base
do Governo? Derrotou a nossa proposta. Estados são
obrigados a investir 12%, Municípios são obrigados a
investir 15%, a União não se obriga a fazer vinculação
orçamentária dos 10%, e o resultado está nas ruas.
As pessoas reclamando por serviços públicos. Existe,
sim, uma pauta clara. Existe uma pauta reivindicatória de um País que cansou. Cansou de uma política
que precisa ser modificada, e não será com artifícios,
como a proposta trazida num dia e retirada no outro
dia pela Presidenta da República, que nós vamos fazer as mudanças de que o Brasil precisa, porque são
mudanças estruturais. O modelo é que está errado, o
modelo não funciona e não vai funcionar nunca enquanto a política não for exercida com debate, com
discussão, e que se convoque – para finalizar definiti-
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vamente – o Conselho da República. A solução para
essa crise está escrita na nossa Constituição. Vamos
lá para o art. 89. O Constituinte de 1988 fez a previsão
de momentos como este, mas, para não demonstrar
fraqueza política, a Presidenta foge da Constituição,
com a convocação do Conselho da República, e faz a
foto com governadores e prefeitos, como se essa fotografia pudesse resolver o nosso problema.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Nós não vamos sair desse impasse com posturas
como essa, Senador Aécio Neves. Sua contribuição
é extremamente valiosa e importante neste instante.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª mais essa importante contribuição
a este pronunciamento. V. Exª traz à tona algo que, de
alguma forma, expressa, coloca uma moldura clara
nas intenções da reunião de ontem.
V. Exª aqui falou da fotografia com governadores
e prefeitos de capitais. Toda proposta real, efetiva, de
pacto, sincera, passa pela humildade, pela capacidade
de reconhecer equívocos. Propor um pacto de responsabilidade fiscal é adequado, mas quem propõe esse
pacto é uma Presidente que não reconhece sequer
que durante os quatro anos de governo não cumprirá,
nem uma vez, as metas de inflação.
Na verdade, este Governo foi aquele que transformou o equilíbrio fiscal naquela já conhecida e propalada contabilidade criativa. Fazer a mea-culpa, reconhecer equívocos é essencial para que você possa
buscar adesões, para que você possa ganhar credibilidade, para que outros atores possam se envolver
no efetivo pacto.
Nós estamos aqui dizendo hoje o mesmo que
estamos dizendo há muitos anos: a responsabilidade
fiscal é essencial, o controle da inflação é essencial,
é vital para que o Brasil possa continuar avançando.
Agradeço, portanto, a V. Exª essa importante
contribuição e ouço com alegria especialíssima essa
extraordinária figura pública, Senador Francisco Dorneles, meu conterrâneo, e, assim como eu, em parte
representante do Estado do Rio de Janeiro.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Aécio Neves, quero cumprimentar V. Exª pelo
brilhante pronunciamento, como, aliás, são todos os pronunciamentos feitos por V. Exª. Quero mostrar a minha
concordância plena com a sua oposição em relação à
constituinte exclusiva para a reforma política. Procura-se, com isso, modificar a Constituição, o ordenamento
jurídico do País, ignorando a Constituição, agredindo
a Constituição, agredindo a ordem jurídica do País.
(Soa a campainha.)

1001

Junho de 2013

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Além disso, é um precedente, é um mecanismo, é uma
metodologia chavista de governar. Hoje, é uma constituinte exclusiva para a reforma política; amanhã, para a
organização dos Poderes; amanhã, para a reforma do
Congresso; amanhã, para agredir o Judiciário; amanhã,
para mudar a ordem econômica; amanhã, para mudar
a ordem social. O Presidente Renan Calheiros afirmou
que conversou com todos os líderes e que conseguiu
o apoio para a ideia de uma constituinte exclusiva para
a reforma política. Eu quero falar, em nome do Partido
Progressista, que nós não apoiamos e não estamos
de acordo com a convocação de um plebiscito para a
criação de uma constituinte exclusiva para a reforma
política. Aproveito o pronunciamento de V. Exª para
deixar bem claro o nosso posicionamento contrário a
essa medida chavista, que consideramos de grande
conteúdo demagógico e que fere a Constituição e o
ordenamento jurídico do País, trazendo a maior insegurança jurídica. Aliás, já trouxe, de ontem para hoje,
em todos os agentes econômicos, sobre essa forma
de querer governar o País por meio de plebiscitos.
Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a lúdica e, mais uma vez, oportuna contribuição
de V. Exª, que, por derradeiro, lembra que todas essas
ações ou desencontros das ações do Governo Federal
têm levado a um crescente descrédito do Brasil, nos
meios internacionais, com efeitos extremamente nocivos à nossa própria economia.
E, apenas para concordar com V. Exª, disse ontem o Ministro Ayres Britto, ex-Presidente do Supremo
Tribunal Federal, que a Constituição não prevê essa
possibilidade da Constituinte exclusiva, porque nenhuma Constituição tem vocação para o suicídio. E é esta
Constituição que pode e deve ser reformada em vários
aspectos. É ela que garante a ordem jurídica atual e,
por isso, nós devemos ter por ela um respeito enorme, Senador Francisco Dornelles. Vamos modificá-la,
sim, por meio dos instrumentos que ela própria prevê
– emenda à Constituição ou projeto de lei –, dependendo exclusivamente de uma ação firme, não apenas
retórica, mas efetiva, do Governo Federal, que tem o
controle sobre a ampla maioria do Congresso Nacional.
Senador Zeze Perrella, Senador Flexa, se me
permite. Em seguida, encerramos, se me permite, Senador Jucá. Agradeço a generosidade do Presidente
Romero Jucá, agradecendo já os pronunciamentos,
que sejam breves...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – E,
para encerrar, se me permite, e emoldurar este mo-
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mento, para mim também relevante, a Senadora Ana
Amélia, do Rio Grande do Sul, minha grande amiga
e companheira.
O Sr. Zeze Perrella (Bloco/PDT – MG) – Senador
Aécio, gostaria de parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento e dizer que V. Exª é uma referência na política
brasileira, principalmente para nós de Minas Gerais.
Vale a pena lembrar, e foi pouco comentado aqui, que
eu falei, há um ano, sobre os gastos com a Copa do
Mundo. Aliás, sobre a necessidade de uma Copa do
Mundo no Brasil, para ser mais sincero. Falei do legado
negativo, há um ano, e fui criticado. Disseram que eu
era um homem do esporte e jamais poderia criticar a
Copa do Mundo. Naquele momento, obviamente, eu
não estava criticando a Copa do Mundo, eu estava
criticando a prioridade. Vão se gastar perto de R$40
bilhões com a Copa do Mundo. E nós sabemos, com
todo o respeito que temos a todos os Estados da Federação, ao Mato Grosso, ao Amazonas, ao Rio Grande
do Norte, que em cidades onde o futebol ainda está
engatinhando, com todo o respeito, construíram-se
estádios de bilhões. Pergunto a V. Exª: o que vamos
fazer com esses estádios após a Copa? Nós estamos
vendo a África do Sul desmanchar os seus estádios.
Não vou nem discutir, no Estado de Minas Gerais, no
Rio de Janeiro, em São Paulo, regiões em que o futebol é mais evoluído, sem nenhum demérito a todos os
Estados da Federação – repito –, que são tão grandes
e importantes quanto os nossos, mas o que estou vendo na rua, hoje, essa insatisfação generalizada, não é
por causa de R$0,20 de aumento nas passagens, não.
Isso foi somente o copo d’água que transbordou. Eu
diria que talvez as prioridades que o Governo nunca
quis fazer na área de saúde e educação, que são realmente prioridades. Gastam-se bilhões. E para manter esses estádios, Senador Aécio? Quero ver como
vai ficar depois. Aí o povo se revolta quando vê que o
Governo não prioriza o que realmente tem que priorizar. E eu tampouco concordo que tentem imputar ao
Congresso Nacional parte dessa responsabilidade,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Zeze Perrella (Bloco/PDT – MG) – ... porque, no pouco tempo que estou aqui, votei somente
medidas provisórias. Então, o Governo legisla e executa.
Hoje, o Governo é Poder Executivo e Legislativo, nós
sabemos disso. Então, todos nós temos a nossa responsabilidade, é claro, mas a responsabilidade maior
é dos governos, que não sabem priorizar o que têm
que priorizar. Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª, Senador Zeze.
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Apenas uma referência, sem entrar no mérito
dessas construções, até porque proponho aqui uma
auditoria em relação a todas as obras do PAC. O que
me chamou a atenção no pronunciamento de sexta-feira da Senhora Presidente é que ela própria, ao
lado do seu Ministério, em especial do Ministro dos
Esportes, que passeou por esses estádios ao longo
dos últimos seis meses, fazendo inaugurações e discursos, como se sua fosse cada uma dessas obras,
no primeiro descontentamento, não age de forma leal
inclusive para com correligionários seus, dizendo que
nada tem a ver com isso, que apenas são recursos do
BNDES que foram emprestados, seja a Estados, seja
a privados, que vão depois reembolsar o Tesouro. Errado! A informação não é correta, porque é o Tesouro
quem subsidia o BNDES, para que esses financiamentos sejam, sim, feitos.
Portanto, era muito mais correto e talvez corajoso que se assumisse uma decisão que foi tomada
lá atrás e que se buscasse elencar os eventuais benefícios que a Copa possa trazer. Nem sei quais são,
mas o Governo que apoiou a Copa deve conhecê-los.
Portanto, não me pareceu um ato de coragem o
pronunciamento da Senhora Presidente da República
ao simplesmente transferir a Estados uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Porque o compartilhamento deve acontecer nos momentos positivos,
mas também nos momentos de dificuldades. É isso
que faz com que os políticos tradicionais virem estadistas, Senador Zeze Perrella.
Quero ouvir, com muita alegria, o Senador e Prefeito desta Casa, Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador e Presidente Aécio Neves, quero parabenizá-lo. V.
Exª assume a tribuna, nesta tarde e início de noite de
hoje, e fala como estadista, palavra que V. Exª acabou
de utilizar. Quero dizer que V. Exª ecoa as vozes que
vêm das ruas, não da forma como a Nação brasileira
assistiu à fala da Senhora Presidente, na sexta-feira. Em
hipótese nenhuma aquilo veio responder aos anseios da
Nação brasileira, a que todos nós estamos assistindo...
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ... ao
longo de mais de 30 dias. Senador Aécio Neves, dizem
que o Governo da Presidente Dilma tem 39 Ministérios. Eu digo que tem 40. Há um ministério de marketing, que é o que está comandando toda a estrutura
de Governo. E não dá, Senador Aécio Neves e Nação
que nos ouve, para iludir todos por todo o tempo. É
isso que está acontecendo. Ao longo de dez anos, o
brasileiro e a Nação brasileira têm sido iludidos quase
que permanentemente, a cada 15 dias, se não a cada
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semana, por ações midiáticas, programas e projetos
que são lançados, eu diria até, sem nenhuma consistência, porque, ao final, o que se verifica, ao cabo de
seis meses, um ano, é que o resultado disso é nenhum,
é quase nenhum. Então, V. Exª tem toda a razão. Como
falar à Nação brasileira se nós não falarmos na revisão
do Pacto Federativo? Aqui, no Congresso Nacional,
há seis, oito anos, fala-se da necessidade de fazer o
Pacto Federativo, que seria o ponto inicial da fala de
uma Presidente que quisesse unir a Nação. Não vamos
falar em reforma política, que também teria e pode ser
feita pelo Congresso. Basta que haja vontade da Base
de sustentação do Governo, que é maioria, que é mais
do que absoluta aqui, no Congresso Nacional. Então,
se há vontade política da Presidente, façamos a reforma que tem que ser feita. Mas é como V. Exª colocou:
que reforma a Presidente quer fazer? Ela não sinaliza.
Ela apenas fala sem enquadrar aquilo que quer fazer
e retorna ao Congresso Nacional a responsabilidade
que não é nossa. A responsabilidade fiscal, a que temos assistido e que aqui temos debatido, ao longo de
todo esse tempo, é exatamente aquilo que V. Exª falou
agora, ao final. Os recursos são advindos do BNDES,
e vêm do Tesouro Nacional, através de endividamento da Nação brasileira, com juros subsidiados, que
são pagos por todos os brasileiros. Então, é isso que
precisa ser revisto. Tem-se de ter responsabilidade...
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – E a responsabilidade maior cabe ao Governo Federal, que tem
a obrigação de dar o destino, de pelo menos direcionar o destino para o nosso Brasil. Quero, ao encerrar,
Senador Aécio, cumprimentá-lo mais uma vez. V. Exª
marca, com seu pronunciamento, no dia de hoje, um
divisor de águas. Daqui para frente, temos de compor
a nossa pauta do Senado não com as ações que vêm
do Executivo para o Legislativo, mas, sim, com aquilo
que o Legislativo tem de projetos, que não deixam tramitar por vontade da maioria do Governo. Ainda, aqui
foi dito que, no ano passado, não aprovamos o limite
de aplicação de 10% do PIB para a saúde, porque o
Governo não quis. Ainda na semana passada – V. Exª
citou, no seu pronunciamento –, para zerar o Pasep...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ... dos
Estados e Municípios (Fora do microfone.). Ainda na
semana passada, uma emenda por mim apresentada
à Medida Provisória foi rejeitada pela base do Governo,
aqui no plenário. Ou seja, é isso que o Governo quer
entender como sendo um pacto, um entendimento,
sem ouvir a Nação como um todo? Lamentavelmente, com certeza, não é. Vamos pautar o Legislativo por
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aquilo que V. Exª colocou, que é do conhecimento e
necessidade da Nação brasileira. Parabéns a V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª, Senador Flexa.
Quando V. Exª se lembrava dos 39 Ministérios ou
do ministro de marketing, eu me lembrava aqui do meu
velho e querido avô, Tancredo Neves, que, por tantas
vezes, ocupou esta mesma tribuna. Eu, menino ainda,
assistia, aqui, desta tribuna lateral.
Tio do nosso querido Senador Dornelles, que
cada vez mais se parece com ele, não apenas na
forma, mas também no conteúdo, Tancredo dizia, Senador Romero – ele me disse isto muitas vezes e,
certamente, ao Senador Dornelles; isto me preocupa
nesta quadra de incertezas por que passa o País, em
relação à Presidente da República –: “Quando você
escutar um homem público, sobretudo aquele que tem
responsabilidades de governo, falar, tire, em determinado momento, seus olhos daquele que está falando
e comece a olhar” – Senadora Ana Amélia, a quem
darei, com muito prazer, a palavra em seguida – “o seu
entorno. Veja quem são aquelas pessoas que estão ao
seu lado, que podem aconselhá-lo num momento de
dificuldade, que podem prestar-lhe solidariedade política efetiva em momentos conturbados”.
Olho no entorno da Senhora Presidente da República – sem demérito pessoal a alguns, até porque
todos que lá estão foram convidados para lá estarem
– e vejo um Governo que não tem a experiência política necessária, não tem a consistência, a meu ver,
adequada para que possamos construir...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...
uma agenda comum ao País.
Não sei, Senador Flexa, quem foram os conselheiros da Senhora Presidente da República para a elaboração dessas medidas. Não foram os Líderes desta
Casa, não foram os próprios Líderes da Presidente, não
foram os Líderes do seu partido, não foram os Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional, o que
seria natural e legítimo. Preocupa-me também, Senador Flexa, e aqui me permita externar esse sentimento,
esse certo isolamento por que passa a Presidente da
República, que tem todas as condições de convocar
para discutir essas questões. Se não quer a oposição
na mesa, que convoque brasileiros, mas brasileiros e
brasileiras independentes, que tenham condições não
apenas de dizer amém àquilo que diz a Presidente da
República, mas para contraditá-la quando necessário,
visando atender aos interesses reais do País.
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Ouço, com extrema alegria, essa bravíssima e
grande representante do Rio Grande do Sul nesta
Casa, Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador Aécio Neves, desculpe-me, mas, antes de fazer o
aparte a V. Exª, quero me dirigir ao Presidente desta
sessão, Senador Romero Jucá, porque ele está permitindo, pela primeira vez, que a oposição tenha voz
e vez e, quebrando o Regimento Interno desta Casa,
tenha um espaço maior em um momento de crise que
o País está vivendo ou pelo menos de perplexidade
enorme da Nação, quando o povo vai às ruas passando
uma mensagem que precisa ser lida, ouvida, entendida, compreendida e atendida. Então, caro Presidente
Romero Jucá, penso que o gesto de V. Exª, ao dar espaço à oposição, demonstra a democracia que reina
nesta Casa. Portanto, meus cumprimentos a V. Exª.
Sou uma Senadora independente. Meu partido está
na base do Governo, mas eu tenho a independência
que penso necessária para construir a democracia
mais sólida em nosso País. Senador Aécio Neves,
aqui se falou e poderia se dizer que estamos contra
uma Constituinte exclusiva por sermos políticos, por
não termos interesse em torno das reformas. Mas me
valho das opiniões daqueles que, como eu, entendem
da Constituição, das questões constitucionais. Hoje, no
início da sessão, usando a mesma tribuna que V. Exª
agora ocupa, abordei o tema e recorri a uma autoridade que amanhã,...
(Soa a campainha.)
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... quarta-feira, estará tomando posse no Supremo Tribunal
Federal, o recém-escolhido Ministro Luís Roberto Barroso. Tão bem festejado por todos. Eu, aqui, até teci
críticas a ele quando do julgamento do caso Cesare
Battisti. Mas, é dele a frase que diz que Constituinte
com agenda prévia é inconstitucional, pois uma agenda
de reforma política pode ser feita – a própria reforma
política – aqui dentro do Congresso Nacional, sob a
Constituição Federal em vigor. Não precisamos, portanto, na palavra de Luís Roberto Barroso, o mais novo
Ministro da Suprema Corte, fazer. Todos os constitucionalistas que se manifestaram a respeito da proposta
foram contrários a essa posição, admitindo autonomia,
prerrogativa do Congresso Nacional, para fazer essa
reforma. A Câmara, felizmente, está hoje, Senador Aécio Neves, derrubando a famigerada PEC nº 37. E esse
é um sinal de que, como disse o Presidente: o que o
povo quer, esta Casa quer. Essa frase foi dita pelo seu
amigo Ibsen Pinheiro, quando do impeachment que
houve aqui de um Presidente da República. E agora
as ruas estão dando um recado. E V. Exª tem razão ao
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ocupar a tribuna para atender e abordar com análise
crítica uma responsabilidade. Oposição e Governo,
temos que ter a responsabilidade e, sobretudo, o respeito pelas opiniões divergentes reinantes nesta Casa.
E acho que a oposição tem, sim, a responsabilidade
de dar uma boa contribuição à solução desses problemas que nós estamos vivendo. Aqui se falou muito da
Copa do Mundo. De fato; eu aqui votei contra o RDC
(Regime Diferenciado de Contratações), que substituiu
a Lei nº 8.666 que era um regime mais rigoroso das
licitações de obras públicas. O Estádio Mané Garrincha, de Brasília, da Capital da República, foi orçado em
R$650 milhões. Na conclusão, Senador Aécio Neves,
ele custou R$1,4 bilhão. O dobro! Na mesma cidade
em que, uma semana antes do primeiro jogo da Copa
das Confederações, uma criança morreu por falta de
atendimento e de vaga em uma UTI. É isso que o povo
está cobrando; é isso. Então, queremos, como dizem,
um padrão FIFA para o atendimento na saúde, para que
essas questões não sejam cobradas pela sociedade.
E não falta dinheiro. Ontem a publicação: foram arrecadados R$88 bilhões; R$88 bilhões foram arrecadados. Um novo recorde, com um aumento de 5,8% em
relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja,
há uma arrecadação cada vez maior e nós, cidadãos,
pagamos e trabalhamos quatro meses por ano para
pagar impostos aos governos da União, dos Estados
e Municípios. E o que o cidadão quer é o retorno desse dinheiro que nós entregamos para o Poder Público
realizar alguma coisa; queremos os serviços. É isso
que o povo está querendo. Não há ideologia; há apenas um pedido: eu quero um retorno do que eu estou
aplicando com os impostos. E um compartilhamento
mais solidário do que a União arrecada entre os entes
federados, Estados e Municípios. Obrigado, Senador.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a sempre lúcida contribuição de V. Exª, Senadora Ana Amélia. E V. Exª tocou num ponto talvez
ainda aqui não abordado: numa democracia, não é
menor, não é menos relevante o papel da oposição
do que o daqueles que estão sustentando o governo,
até porque isso é transitório; pelo menos costuma ser
nas verdadeiras democracias.
E é com essa responsabilidade que venho hoje
à tribuna, Senadora Ana Amélia, talvez não tão pessimista quanto o Senador Cristovam Buarque, que nos
considerou todos velhos. Eu diria – e peço aqui licença
aos meus ilustres Pares –: são extremamente talentosos, perfis os mais diversos, todos eles legitimados
pelo voto nas urnas. Mas, Senadora Ana Amélia, se
eu pudesse, aqui no Senado, de alguma forma, retratar o novo, aquilo que efetivamente sempre esteve e
está hoje sintonizado com o sentimento das ruas, eu o
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retrataria na figura da Senadora Ana Amélia, pela sua
independência e pela coragem que demonstrou desde o dia em que aqui chegou, para orgulho dos seus
companheiros e, certamente, para orgulho maior ainda dos coestaduanos que a elegeram, do seu querido
Rio Grande do Sul.
Para encerrar agora – e espero que sim –, o meu
queridíssimo companheiro e ilustre Senador Cícero
Lucena, da Paraíba.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Senador Aécio Neves, V. Exª traz nesta tarde a esta Casa
um debate e uma reflexão que consideramos muito,
mas muito, importante. V. Exª, acompanhado que foi
dos apartes de ilustres Senadoras e Senadores aqui,
que nos trouxeram enriquecimento ao pronunciamento
de V. Exª, a destacar o do Senador Dornelles quanto
à preocupação do chavismo, a ser desejado e implantado no Brasil, com essa possibilidade; a fotografia...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) –...
que fez o Senador Cássio, ao registrar que a reunião
foi para pose de fotografias, eu diria que, sem dúvida
nenhuma, o conselheiro do Governo ontem foi o 40º
ministro a que o Senador Flexa fez referência, porque
o pronunciamento foi carregado, e muito, da questão
midiática. Nós tivemos, de uma forma clara, que a intenção do Governo foi tentar dizer que está fazendo
algo; repetir algo que costuma fazer através da mídia
para que todos tomem a consciência de como tivesse
sendo feito, e, na verdade, leva a uma situação que
o Brasil está vivendo. Então, para não ser repetitivo,
Senador Aécio Neves, eu gostaria, embora não seja
mineiro, de contar dois pequenos casos. O primeiro é
a história do russo que morava em determinado apartamento, edifício, e um dia a polícia chegou e prendeu o seu vizinho porque ele não era comunista. Ele
pensou: “Não é comigo, eu sou comunista, não tenho
nada a ver. Não vou reclamar.” No dia seguinte, veio
a polícia e prendeu o outro vizinho dele que era ateu.
Ele disse: “Eu não sou ateu, não é comigo, eu não
vou reclamar.” No outro dia, a polícia veio e prendeu o
outro vizinho dele. Ele disse: “Não é comigo, não vou
me meter, não vou reclamar.” No quarto dia, a polícia
veio e o prendeu. Não havia mais ninguém para reclamar. Ainda bem que o Brasil acordou para reclamar,
porque os milhares – podemos dizer milhões – de
brasileiros que estão nas ruas, que estão querendo ir
às ruas levar os seus recados, a sua grande maioria
não está defendendo apenas o interesse próprio, uma
insatisfação justa que está levando ao desejo de protestar, mas está também querendo ser solidária com
os outros vizinhos para que, quando ela precise, possa
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haver alguém a reclamar por ela. Essa lição democrática que nós estamos vivendo, tirando os abusos, sem
dúvida nenhuma, tem eco nesta Casa. E se alguém
quer responsabilizar esta Casa, se o Governo no seu
pronunciamento quis transferir responsabilidade, que
o faça através da sua Base, mas não do Congresso
como um todo. Porque reforma constitucional para resolver problema localizado não é o melhor caminho.
Eu disse hoje, na Comissão de Meio Ambiente e de
Fiscalização, Senador Aécio Neves, que praticamente
todas essas legislações que estão aí para serem discutidas ou que venham a ser propostas já se encontram
em tramitação nesta Casa ou já foram votadas e, na
grande maioria, vetadas pelo Governo – que não volta
a colocar o veto em discussão, e o Congresso não bota
esses vetos para serem discutidos –, e também em
projetos que se encontram depositados em muitas gavetas, quer seja do Senado, quer seja da Câmara. Para
a desoneração, por exemplo, do transporte de massa,
do transporte coletivo, existem várias legislações. Eu
mesmo sou autor da desoneração de toda a cadeia
do transporte coletivo – toda –: para VLT, para trem,
para ônibus, desonerando pneu, combustível, energia,
a tinta, o vidro do ônibus, as empresas que prestam
esses serviços, a exemplo de projetos que hoje foram
votados na Comissão de Assuntos Econômicos. Todos
os assuntos. Falar como proposta em importar médicos? Ora, Senador Aécio, um dos grandes gargalhos
da questão da saúde é, sem dúvida nenhuma, a questão dos recursos. E esta Casa votou, por orientação
do Governo, contra a regulamentação da Emenda 29.
Nós temos projetos, não só de minha autoria, como
de vários outros, que propõem o comprometimento de
10% da receita líquida do Governo Federal. Dizer, no
pronunciamento de ontem, que se está buscando uma
saída, quando o maior pacto, que deveria ser talvez a
origem maior e ao qual V. Exª fez referência aqui, é a
redistribuição das receitas, para que essas receitas ...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – ...
sejam repassadas para os entes que efetivamente enfrentam os problemas, sejam nos Municípios ou nos
nossos Estados. E por fim, Senador Aécio Neves, eu,
nesse mesmo local em que V. Exª se encontra, cerca
de 90 dias atrás, comentava sobre o problema da seca
do Nordeste e contava uma história. Na década de 80,
o Governo Federal, com essa mania de centralizar –
então, não é uma coisa tão nova –, criou um programa
de Centros Sociais Urbanos – havia o Centro Social
Urbano Tipo A, Tipo B e Tipo C –, e havia o valor do
recurso x para cada Estado, que fazia a opção dos
Centros Sociais Urbanos. E eu me recordo de uma re-
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portagem do Jornal Nacional, naquela época, em que
o Ceará estava inaugurando um Centro Social Urbano
do Tipo A, no interior do Estado. Esse Centro Social Urbano tinha até piscina, uma piscina com água tratada,
Senador Perrella, azulzinha, da cor do céu – naquela
época, já se estava em seca, sem uma nuvem no céu.
E o Jornal Nacional mostrou, nessa reportagem, que
toda a população dessa cidade atendeu ao convite da
inauguração desse Centro Social Urbano. Pois bem,
Senador Aécio Neves, toda a população compareceu,
só que ela foi com latas na cabeça para tirar água da
piscina, porque não havia água encanada na cidade.
Portanto, o pronunciamento de V. Exª demonstra a sensibilidade e o compromisso de discutir nesta Casa, de
forma democrática, os problemas que nós temos no
Brasil, cada um assumindo o seu papel e encontrando,
de forma rápida, as suas soluções.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço, Senador Cícero, mais essa importante contribuição de V. Exª, com a experiência que traz de um
homem que administrou a capital do seu Estado e é
um dos Parlamentares mais atuantes nesta Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu
devo, antes de encerrar, agradecer a generosidade,
a compreensão e o espírito democrático do Senador
Romero Jucá. Mas é exatamente abusando desse
espírito que eu peço permissão a V. Exª, agora como
um fecho dourado a este meu pouco pretensioso pronunciamento, para ouvir nosso ex-Líder, eterno Líder,
Vice-Presidente Nacional do PSDB, uma das mais vibrantes e corajosas vozes da oposição neste Brasil,
Senador Alvaro Dias, que falará também em nome do
Senador Figueiró, pelo que me sinalizou.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Aécio. Em nome do companheiro
Ruben Figueiró e no meu próprio nome, quero cumprimentá-lo por verbalizar, com tanta competência, as
aspirações do nosso Partido, que tem uma extraordinária responsabilidade diante desse clamor popular.
É o PSDB a principal alternativa de poder no Brasil, e
ele não pode abdicar dessa responsabilidade. Apesar
de ter como missão essencial fazer oposição – porque
esta é a prioridade de um Partido na oposição, e infeliz
da nação que não tem uma oposição responsável –,
paralelamente ao cumprimento dessa missão, temos
também o dever de oferecer perspectivas de futuro
para o povo brasileiro e de começar a formatar esse
projeto de nação que V. Exª hoje, no seu discurso, muito bem pôde desenhar. Os meus cumprimentos. É um
aparte rápido, em razão do horário, e já estou sendo
convocado pelo Presidente Romero Jucá a encerrar.
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Quero dizer a V. Exª que comungamos dos mesmos
objetivos. Temos que fazer a leitura correta do que, nas
ruas do Brasil, escreve como manifesto de protesto o
povo brasileiro. E V. Exª fez essa leitura corretamente.
Parabéns!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a V. Exª, Senador Alvaro Dias. Poucos homens
públicos no Brasil representam, de forma tão clara, os
nossos anseios, daqueles que querem mudanças no
Brasil, como V. Exª, na brilhante trajetória de homem
público...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...
que teve e que tem. Permito-me, realmente para encerrar – mais uma vez, agradecendo ao Senador Romero Jucá –, dizer que poderia ter trazido aqui, Senador
Jucá, um discurso genérico falando em teses. Busquei
trazer uma contribuição efetiva, que espero seja vista
pelo Governo não apenas como uma provocação; ela
é muito mais do que isso: é uma contribuição efetiva
de ações que possam permitir a sintonia, o retorno
da sintonia, o reencontro da sociedade brasileira com
seus representantes. Nós da oposição não fugiremos
à nossa responsabilidade, sabemos o papel que desempenhamos, sabemos criticar, mas também sabemos apoiar, como fizemos, Senador Aloysio, inúmeras
vezes em propostas que achávamos relevantes para o
Brasil. Mas é preciso que, nesta hora, os governantes,
em especial quem tem responsabilidade de governar
o Brasil, tenha a generosidade de compreender aquilo que vem das ruas e convoque todos os brasileiros
para construírem juntos uma agenda...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...
que, repito, permita ao Brasil reencontrar, a partir da
sua tranquilidade, mas de respeito ao sentimento que
emana das ruas, um caminho de desenvolvimento, de
prosperidade e justiça social.
Esse é o nosso destino, de um País grandioso,
que não pertence a um partido, não pertence a um governo, pertence a todos os brasileiros e, nesses dias,
com muita alegria, eu digo, pertence àqueles que pacificamente foram às ruas de todo o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Requerimento de urgência. Requeremos urgência...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, V. Exª, Senador.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
tinha acertado com o Senador Renan, Presidente, de
fazer uma fala e estava inscrito logo após a fala do
Senador Aécio.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exª está inscrito e será o próximo a usar
da palavra.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador. ) – Primeiro, quero aqui
louvar o espírito democrático de V. Exª e da Casa,
concedendo a um Líder da oposição 1h26 para um
pronunciamento. Até para mantermos esse espírito
democrático, eu gostaria que pudesse – não hoje,
porque compreendo a situação em que estamos para
votação da Ordem do Dia, entendo a importância de
aprovarmos projetos importantes como os contratos
de empréstimos de interesse do Estado do Ceará, do
Acre, além de outras proposições –, mas eu gostaria,
Sr. Presidente, que ficasse também acertado aqui o
direito, como Líder, como membro da oposição, como
quem se inscreveu na forma do Regimento, para poder também ter a mesma oportunidade de colocar a
nossa posição.
Acabamos de ouvir aqui – e quero tratar sobre
isso – um discurso velho para um momento novo. Acho
que muita gente não está tirando e, se não tirar a cera
do ouvido para entender o que está vindo das ruas,
nós vamos ter muito problema, Sr. Presidente, muito
problema. O povo quer coerência. É o que o povo quer.
Não pode alguém que, inclusive, assinou contratos para
viabilizar o Mineirão, que é um belo estádio, uma bela
obra em Minas Gerais, vir aqui criticar os investimentos para a Copa. O povo quer coerência. É isso que
causa problemas graves aqui.
Quem no passado implantou planos com juros
elevados, que colocam em dificuldades os Estados e
muitos Municípios, vir aqui ser o salvador da Pátria em
relação à dívida dos Estados e dos Municípios.
Então, são temas como este dos quais eu quero
tratar. Eu quero tratar do que a Presidenta da República
coloca de coisa real. Por que a gente teve a redução
das taxas não só em São Paulo e em outros lugares?
Porque este Congresso fez sua parte também, mas
houve uma iniciativa da Presidenta tratando de desoneração. Está desonerado. É medida provisória.
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Então, o que eu quero aqui chamar a atenção
é para um debate real. Eu penso que ou a gente tem
a capacidade de entender o que vem lá de fora, ou a
situação ficará cada vez pior para nós. E é sobre isso
que eu quero debater e é para isso que eu estou aqui
fazendo este apelo, para que – quem sabe –, já no
dia de amanhã, possa fazer uma fala aqui com uma
versão do pensamento de quem é membro da Base
do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Wellington, a palavra de V. Exª ou
de qualquer Senador ou Senadora que queira debater neste Senado estará garantida. Assim como foi
pactuado que o Senador Aécio Neves Faria o uso da
palavra numa reunião de Líderes, foi acordado esse
entendimento, nós abrimos espaço aqui para que todos os Senadores e Senadoras, democraticamente,
pudessem usar da palavra num momento grave, num
momento importante para o País. Portanto, isso foi garantido e nós vamos garantir sempre que este espaço
esteja aberto para todos. V. Exª é o próximo inscrito.
Poderá usar hoje da palavra ou quando julgar necessário. Não há nenhum tipo de...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Presidente, permita-me, é porque, na mesma reunião
do mesmo colégio de Líderes, eu também pedi ao
Presidente Renan Calheiros e os Líderes fizeram a
concordância.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exª já fica inscrito para amanhã usar da
palavra.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Mesmo peso, mesma medida.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exª ou o Senador Walter Pinheiro estão
inscritos hoje como os próximos oradores. Amanhã,
V. Exª usará da palavra.
Quero ler o Requerimento de urgência nº 709,
de 2013, nos termos do art. 336, do Regimento Interno do Senado Federal, para o Projeto de Lei nº 105,
de 2011, que altera a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006. Assinado pelo Senador Gim
Argello e por diversos Srs. Senadores.
É o seguinte o Requerimento, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Havendo quórum, este requerimento será votado após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) –

ORDEM DO DIA
Dentro do entendimento com os Líderes, nós iremos votar três matérias apenas por votação simbólica.
O primeiro deles é:
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 39, DE 2013
Projeto de Resolução nº 39, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 563, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Ricardo Ferraço), que autoriza a União a contratar operação financeira
com a República do Congo, no valor equivalente a trezentos e cinquenta e dois milhões,
seiscentos e setenta e seis mil, cento e três
dólares dos Estados Unidos da América e sessenta e dois centavos, para o reescalonamento
da dívida oficial congolesa para com o Brasil.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com licença. Eu queria perguntar o seguinte: este é o
projeto com a República por meio do qual nós vamos
perdoar a dívida da República do Congo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Que foi votado hoje, na Comissão de Assuntos
Econômicos, em regime de urgência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Antigo Zaire.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Exatamente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Perdoando a dívida...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Exatamente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quero dizer que o PSDB é contra.
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Então, como é que faremos? Vai aprovar agora o
mérito? Ou o requerimento de urgência? Se for votar
o mérito, vou pedir verificação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Aqui é o mérito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Então, vou pedir verificação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Íamos para a votação sabendo que havia um
entendimento. Se não há um entendimento, não se
coloca em votação. São colocados na pauta os temas
para os quais há entendimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não há entendimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E
votam-se os que têm entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Então, retiro da pauta o Item nº 39.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Passo ao:
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 40, DE 2013
Projeto de Resolução nº 40, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 564, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Ad hoc Senador Benedito de Lira), que
trata de autorização para o Estado do Ceará
a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total
de até sessenta e seis milhões e quinhentos
mil dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senadores e Senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 41, DE 2013
Projeto de Resolução nº 41, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 565, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador José Pimentel), que autori-
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za o Estado do Acre a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até setenta e dois milhões
de dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Não havendo mais entendimentos, está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e
transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de
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cargo público que tiverem sua escolha aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a
essa Casa, anualmente, para prestar contas
de suas atividades nos respectivos órgãos ou
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
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Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Sarney, que acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos benefícios
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
10
REQUERIMENTO Nº 596, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 596, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (planos de reajustamento nos contratos
de financiamento habitacional).
11
REQUERIMENTO Nº 597, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 597, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 464, de 2003 (que já se
encontra apensado aos Projetos de Lei do Se-
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nado nºs 214, de 2007; 56, de 2009; e 188, de
2011), com o Projeto de Lei da Câmara nº 25,
de 2004; e com os Projetos de Lei do Senado
nºs 260 e 413, de 2008; 91, de 2010; 542 e
561, de 2011; e 77, de 2012, por regularem
matéria correlata (Planos de Benefícios da
Previdência Social).
12
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 602, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 341, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.
13
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
603, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 52, de 2010; com o 341, de
2012 (que já se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 69 e
179 de 2012), por regularem matéria correlata
(Planos de Benefícios da Previdência Social).
14
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
604, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projetos de
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341,
de 2012 (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011;
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por
regularem matéria correlata (Planos de Benefícios da Previdência Social).
15
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
605, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 129, de 2007; e 278,
de 2012 (tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 24 e 111, de 2008),
por regularem matéria correlata (atendimento
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especializado a deficientes visuais e auditivos
por instituições financeiras).
16
REQUERIMENTO Nº 606, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
606, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de
2011, por regularem matéria correlata (abatimento de dívidas relativas a programas de
investimentos).
17
REQUERIMENTO Nº 622, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
622, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 316, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (reduz o limite mínimo de receita
bruta decorrente de exportação de empresas
instaladas em ZPE).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento de urgência nº 709, de 2013, lido no Período
do Expediente.
Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2011 –
Complementar.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, queria pelo menos saber que requerimento é esse.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Esse requerimento é o que define urgência
para a votação posterior do Simples para os advogados. Houve um entendimento para a votação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Certo. Tem entendimento, sim. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Então, nós estamos votando o requerimento
e, daqui a dois dias, será votado...
Senador Eunício Oliveira, quero informar a V. Exª
que, de acordo com sua solicitação, acabamos de votar
o empréstimo do Estado do Ceará.
Em votação, então, o requerimento...
Não havendo quem queira discutir.
Em votação.
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Aprovado.
Oportunamente, a matéria figurará na Ordem do
Dia, para votação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, quero só ressaltar a importância desse
projeto. Acho que é uma reivindicação histórica, com
certeza. Quero parabenizar V. Exª pela forma ágil como
o coloca em votação. Gostaria de parabenizá-lo.
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É uma pauta que foi trazida ao Congresso pela
Ordem dos Advogados do Brasil, que tem como Presidente o Dr. Marcus Vinícius Coêlho. Creio que é uma
grande conquista para os advogados de todo o Brasil.
Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos voltar à lista de oradores.
Estão inscritos o Senador Walter Pinheiro ou o
Senador Wellignton Dias.
Como o Senador Wellington Dias ficou para amanhã, pela Liderança do PDT, o Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador
Jucá, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu creio que
a tarde de hoje foi tomada pelo discurso do Senador
Aécio Neves, que, de fato...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Cristovam, peço licença a V. Exª apenas para prorrogar a sessão pelo tempo necessário
para que todos os inscritos possam usar da palavra.
Em votação a prorrogação. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Como eu dizia, a tarde foi tomada positivamente, a
meu ver, pelo discurso do Senador Aécio, analisando
o discurso, ou os discursos, ou as falas da Presidente
Dilma Rousseff.
Ele trouxe aqui uma série de medidas e propostas.
Na verdade, é difícil recusar qualquer uma delas. Cada
uma significa um avanço, mas um avanço tímido, que
não reflete as aspirações que a população está tendo
na rua. Essas aspirações vão muito além do que simples e pequenas medidas que nós estamos fazendo.
Aparentemente, está sem som, Senador...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Eu gostaria de solicitar ao som que aumentasse o volume do microfone do Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Agora ficou bom.
Senador, eu dizia, e repito, que nós assistimos
hoje ao discurso do Senador Aécio comentando o discurso da Presidenta Dilma com uma análise muito bem
feita e com muitas propostas, que é o que a gente precisa hoje: propostas. Mas eu acho, como eu disse a ele
no aparte, que nenhuma dessas propostas, Senador
Jorge, reflete a dimensão do que o povo quer na rua. O
que o povo quer na rua é uma revolução. Dois milhões
de pessoas não vão para rua por reivindicação. É uma
ilusão. A reivindicação é feita por um grupo pequeno.
Dois milhões é uma revolução que eles querem.
Mas, Senadora Ana Amélia, não é na economia
que a gente pode e quer fazer revolução. A economia
precisa de ajustes, muitos ajustes. Mas não é mudar
a estrutura da economia; a estrutura é essa. Não é no
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social. O social precisa de mudanças, e eu peço o apoio
dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras para a PEC
que só agora eu me senti pronto para apresentar, depois de tantos debates, que levaria a educação básica
a ser um assunto federal no Brasil. Mas isso ainda é
um ajuste. Isso não é a revolução. Só há um lugar em
que a gente pode fazer uma revolução: é na política;
é na estrutura da política, nos objetivos da política.
Como eu disse no aparte ao Senador Aécio,
responder quatro perguntas: como eleger os políticos
brasileiros que vão nos comandar, como eles vão ser
fiscalizados, como eles agirão e como eles serão punidos, se for necessário. São essas quatro perguntas
que a gente precisa responder, e eu não acredito que
nós aqui dentro, entre nós, consigamos fazer uma proposta que satisfaça a população em relação a essas
quatro perguntas, porque nós temos um instinto de
sobrevivência e nós agimos aqui pensando na próxima eleição. Quando eu digo nós, eu digo nós todos,
uns mais, outros menos, todos. Então, na hora de uma
reforma política, nós pensamos menos na história do
que na eleição, menos na próxima geração do que na
eleição. Por isso é preciso ir buscar fora aqueles que
vão compor o grupo que elaborará uma proposta de
nova estrutura política no Brasil.
Eu tenho muita simpatia, e apresentei com o Senador Taques, com o Senador Rodrigo Rollemberg,
com o Senador Pedro Simon, Paim, a proposta de
convocar uma Constituinte específica para fazer essa
reforma. Surgiram dúvidas sobre como convocar, e a
nossa ideia era que houvesse um referendo depois da
proposta pronta. Talvez, se não é possível fazer um
plebiscito e não é possível fazer uma eleição direta...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... de cada um dos constituintes, por que nós
não escolhemos aqui um grupo de 50 pessoas – não
entre nós; nós, como eleitores –, por que não buscamos um grupo de personalidades que nos pareça terem o espírito público, serem aquilo que se chama de
pais da Pátria, e nós escolhemos, Senador Taques,
elegemos um grupo. Esse grupo, que seja composto
por pessoas de diferentes etnias, de diferentes classes
sociais, de diferentes religiões. Eu não disse diferentes partidos, porque isso não deveria entrar na hora
de escolher essas pessoas. Essas pessoas, em dois
meses, poderiam elaborar uma proposta de reforma
política, que viria para cá e nós ratificaríamos ou não,
e, se nós ratificássemos, ela ainda iria para um referendo da opinião pública já na eleição do próximo ano.
Essa é uma proposta – Senador Jorge, e eu lhe
passo palavra, porque fico satisfeito de ter tido um
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pedido de aparte –, a meu ver, que resolve a ideia
de que se faz plebiscito antes, faz plebiscito depois,
como é que elegem essas pessoas. Seria, Senador
Aloysio, um consenso nosso em relação a um grupo
de pessoas – não sei se 40, 50, 60 –, um consenso
entre nós. Seria preciso que cada um dos escolhidos
tivesse unanimidade, por exemplo, se fosse o caso.
Teriam que ser santos. Busquemos os santos deste
País e demos a eles a tarefa, Senador Valadares, de
elaborar propostas que nós não temos condições de
elaborar, pelo instinto que nós temos como políticos,
que é um bom instinto, mas não nessa hora.
É isso, Sr. Presidente.
Creio que demorei muito para passar o aparte
ao Senador Jorge Viana, que teve que ir para uma
reunião de bancada.
Leve a minha proposta para lá. Um grande abraço.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – É isso, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque,
o Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Agradeço a V. Exª, Senador Cristovam
Buarque.
Dando continuidade à lista de inscrição, convido
o Senador Cyro Miranda para fazer uso da palavra.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Jayme
Campos, Srªs e Srs. Senadores, Rádio, Agência e TV
Senado, senhoras e senhores, a proposta apresentada pela Presidente Dilma é um verdadeiro estelionato
contra a voz das ruas e os movimentos que tomaram
as cidades de todo o Brasil.
Propor a reforma política via plebiscito popular
e uma assembleia constituinte exclusiva no momento
em que o Brasil afunda economicamente e está em
risco a estabilidade econômica é uma estonteante
manobra, com certeza, orientada pelos marqueteiros
Lula e João Santana.
É impressionante essa jogada!
Hoje, a Nação acordou direcionada a um tema:
a reforma política.
O tema é importante, sim, extremamente importante, mas não pode, em qualquer hipótese, ser usado para ofuscar o completo descontrole econômico a
que o Brasil foi levado, sob o desastroso comando da
Presidente Dilma e sua equipe de Governo.
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Dilma Rousseff quer atropelar o Supremo e o Congresso sob o pretexto de um plebiscito popular. Quer
virar uma heroína nacional. Joga, Senador Aloysio,
tudo num momento em que perde substancial apoio
popular. Como a Presidente pode entoar um discurso
que propõe uma espécie de plano de salvação nacional? O que ela quer é uma chance para garantir a reeleição? Seria mais uma oportunidade para fazer tudo
que deveria ter feito nestes trinta meses de Governo,
mas não fez, mesmo contando com ampla base no
Congresso Nacional.
Vamos começar pela reforma política, a principal
estratégia do plano de Dilma para tentar dividir o Brasil.
Por que o Presidente Lula e a Presidente Dilma,
em dez anos de governo, não fizeram o esforço necessário para aprovar a reforma política que tramita
no Congresso e trata de todos os temas, inclusive o
voto distrital, o voto distrital misto e a lista partidária?
Tanto Lula quanto Dilma – aliás, não entendemos por que o ex-Presidente está calado –, no ápice
da popularidade que os elegeu, tinham a força necessária para aprovar no Congresso todas as reformas
há muito demandadas pela sociedade brasileira, aí
inclusa a tributária.
Mas Lula preferiu governar na bonança econômica
dos sete anos consecutivos de crescimento antes da
crise mundial causada pelo mercado imobiliário americano. E quando se viu diante dos efeitos da crise,
preferiu vender uma imagem falsa para a sociedade
brasileira. Disse que estávamos imunes aos efeitos
da crise mundial, na famosa história da marolinha. O
objetivo era apenas e tão-somente ganhar as eleições.
Mas o difícil, como já dissemos, em outras oportunidades, nesta tribuna, não é mentir, e sim continuar
mentindo. Lula enganou o Brasil para fazer a sucessora. A Presidente Dilma reza na mesma cartilha. Quer
tirar o foco das reivindicações populares das questões
econômicas e direcionar as massas contra o Congresso Nacional.
É evidente que o Brasil precisa de uma reforma
política, mas não como uma venda que esconde os
desmandos de um governo inoperante e ineficiente.
A reforma política proposta por Dilma é uma forma de
esconder a dura realidade que as famílias estão encontrando na inflação e nas gôndolas dos supermercados. Como é que a Presidente pode pensar em falar
de responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade
econômica quando é o governo dela que abandona as
metas de controle de inflação?
A Presidente faz uma manobra astuta, mas perigosa, para tentar esconder os 30 meses de fracasso de seu governo. Joga tudo para encobrir os vários
erros que levaram o Brasil a perder a credibilidade
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internacional e colocaram mais de um milhão de brasileiros nas ruas.
Como é que Dilma Rousseff pode falar em R$50
bilhões para obras de mobilidade urbana? De onde ela
vai tirar dinheiro? Desde 2010, o Brasil perdeu 60% do
superávit primário e teve crescente perda na balança
comercial. A inflação saiu do controle. A previsão para
o PIB de 2013 é da ordem, Senador Jayme Campos,
de 1,5%. Pífio, mais uma vez.
Mesmo diante desses indicadores, o Governo
preferiu continuar na gastança de sempre, criando ministérios e secretarias, sem se preocupar com a perda
do equilíbrio fiscal.
Na era Lula e Dilma, a máquina pública brasileira
agigantou-se, como nunca antes na história. O que a
Presidente Dilma quer agora? Tirar o foco de um gravíssimo quadro econômico que poderá levar o Brasil
a mais duas décadas perdidas?
O Brasil não vai cair nessa armadilha que leva o
povo a se esquecer da incompetência de um Governo
que prioriza as ações eleitoreiras e não os interesses
maiores da Nação. Dilma quer esconder a real situação
econômica do País, que fez o risco Brasil subir 25%
em um mês e levou à disparada do dólar. A Presidente Dilma quer, na verdade, uma segunda chance para
recuperar a corroída imagem de boa gestora. Enquanto isso, o quilo do pãozinho chega a R$ 10,00. Em algumas padarias de Brasília, o aumento do pãozinho
chegou a 45% em um ano. A Presidente joga como
profissional. Propõe a destinação de 100% dos royalties do petróleo para investimento no ensino público.
Por outras palavras, Srªs e Srs. Senadores, os
governos do PT pouco fizeram para melhorar a qualidade da educação brasileira nesses dez anos e ainda querem que o Brasil acredite numa proposta para
o futuro. Quantos anos mais serão necessários para
o PT tentar se consolidar no poder enfraquecendo o
Congresso Nacional?
O Brasil é o país com menor gasto por aluno de
ensino médio em 32 nações. O desempenho dos nossos alunos é péssimo nos exames internacionais, como
o Pisa. A qualidade do ensino público brasileiro ainda
precisa brotar do fundo do mar? É claro que somos por
mais recursos pela educação. Esse é o caminho para
recuperar o atraso diante de países como a Coréia, a
Austrália e a China. Esses países tinham um nível de
desenvolvimento semelhante ao do Brasil há quatro
décadas, mas dispararam na nossa frente.
A Presidente Dilma não pode falar em prioridade para a educação. Deixou vencer o Plano Nacional
da Educação e atrasou o envio de um novo projeto ao
Congresso Nacional. Pior: não mobilizou a base do Governo na Câmara para apreciar o PNE com a devida
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rapidez. Com todo o esforço do Senado para apreciar
a matéria, o Brasil só terá um novo PNE a partir do
segundo semestre de 2013.
Srªs e Srs. Senadores, grande parte dos problemas da educação brasileira não é por falta de recursos,
mas pela má gestão dos recursos. Falta de gestão é
a marca do Governo Dilma e do de seu antecessor.
Agora, querem fazer a Nação engolir a velha história
da panaceia, o remédio para todos os males.
Senador Flexa, a proposta de trazer médicos estrangeiros para o Brasil é uma falácia, quando muito
uma forma de fazer cortesia com los hermanos cubanos, bolivianos e bolivarianos.
Temos o Revalida e temos que respeitar o Revalida.
Sr. Presidente, há muito a Nação brasileira quer
discutir a reforma política, mas, como está sendo colocada, é uma manobra para tentar salvar a imagem
de um governo que agoniza.
Se a Nação embarcar nesse discurso da Presidente, será conivente com o verdadeiro estelionato
contra a mobilização popular que tomou e vai continuar
a tomar as ruas do Brasil.
É hora de reagir, antes que Dilma crie um cala-boca: a bolsa movimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Eu convido, pela ordem de inscrição aqui, para
falar primeiro... Eu não tinha visto o Senador Eduardo.
Seria o Senador Eunício Oliveira. Todavia, pela ordem
de inscrição, é o Senador Eduardo Amorim. Depois
dele é que seria V. Exª.
Então, com a palavra, o Senador Eduardo Amorim, que é o quinto inscrito, pela Liderança do PSC.
Com a palavra o Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais, na semana passada,
Sr. Presidente, mais precisamente na quarta-feira, vim
à tribuna desta Casa falar a respeito das manifestações
que aconteciam em todo o País. As manifestações continuam, inclusive na minha capital, em Aracaju.
Repito o que venho dizendo, e não é uma fala recente: esse modelo político que aí está, ao qual todos
pertencemos, fracassou já há algum tempo e vem se
mostrando ultrapassado e ineficaz, sem levar em conta
as reais demandas dos cidadãos brasileiros.
O Brasil é feitos de muitos brasis, de realidades
distintas, de realidades socioeducacionais, culturais e
econômicas bem diferentes, nos mais diferentes cantos
desta enorme Nação. Contudo, o que observamos é um
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uníssono nas reivindicações, presentes nas manifestações que continuam acontecendo em todo o Brasil.
E essa é a realidade de uma nação, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, desabafando o que
estava engasgado há muito tempo, cozinhando numa
verdadeira panela de pressão que foi se formando ao
longo da nossa história e que, em algum momento,
havia realmente de explodir. Esse é o momento que
estamos presenciando.
A nossa Carta Magna, no seu Capítulo I, art.
5º, diz:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade.
Mas será que, de fato, é isso que está acontecendo? Sabemos que não, Sr. Presidente.
A desigualdade social é, ainda, muito grande em
nosso País. A diferença entre o que está escrito, não
apenas no texto constitucional – e aqui temos que ser
justos e ressaltar que foi um grande avanço para o País,
tanto que é conhecida como Constituição Cidadã – e o
que é a realidade do nosso povo é de uma proporção
abissal, espantosa, enorme.
Os números que nos são colocados em relatórios
mostram-nos uma realidade incompatível com a realidade que vemos, que acompanhamos e que agora os
cidadãos exigem nas manifestações.
O sistema tem sido violento, Sr. Presidente. Violento com nosso povo, violento com todos nós. E quando falo do sistema, falo da crise de credibilidade institucional que atingiu todas as esferas das instituições
públicas, da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, infelizmente.
Sempre entendi a política como um verdadeiro
instrumento de transformação social, e essa é a hora.
Basta de boas intenções; precisamos, verdadeiramente, de boas ações!
É uma violência, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que vem acontecendo ao longo dos anos
com a saúde pública no País. O SUS, da forma como
foi pensado, é, sem dúvida, muito grandioso, é verdade, mas o quanto ele tem sido realmente eficiente em
muitos cantos deste País?
Só para se ter uma ideia, uma pesquisa encomendada pela CNI e realizada pelo Ibope, intitulada,
abre aspas, “Retratos da Sociedade Brasileira: Saúde
Pública”, fecha aspas, divulgada em janeiro do ano
passado, apontava que o serviço público de saúde era
considerado ruim ou péssimo para 61% dos brasileiros.
E o Nordeste, minha região, Sr. Presidente, foi a que
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teve a pior avaliação. Lá, 62% dos cidadãos consideram que a qualidade do sistema público de saúde de
sua cidade é ruim ou péssima.
Só para dar um exemplo, Sr. Presidente, na cidade em que nasci, Itabaiana, o hospital público está
em reforma há mais de cinco anos. Está em reforma
há mais de cinco anos, sem que se conclua a reforma
do Centro Cirúrgico, da Urgência, da UTI, enfim.
Ontem, eu conversava com um enfermeiro, que
me disse: “Eduardo, não tem nem antiinflamatório injetável, não tem sonda nasogástrica, não tem antibiótico.” É lamentável, Sr. Presidente, esse depoimento
do lugar onde nasci, onde vivi e onde cresci, na minha
querida Itabaiana, em Sergipe.
À época, quando se fez a pesquisa, o próprio Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse ao G1, que
o diagnóstico da população estava, de fato, correto.
Na pesquisa foram apontados como sendo os
principais problemas do sistema público de saúde: a
demora no atendimento, a falta de equipamentos, de
unidades e de investimentos, a falta de médicos, as
más condições das unidades de saúde, a má administração, a má gestão, dentre outros.
Tudo o que foi apontado e quantificado na pesquisa coincide com o que vem se falando há bastante
tempo – nenhuma novidade.
A nossa saúde é subfinanciada. Faltam-nos investimentos. É verdade. Países vizinhos investem muito
mais. Já mostrei que o percentual de gasto público com
saúde no Brasil é de pouco mais de 45%, valor este
bem inferior ao da maioria dos países desenvolvidos,
tais como Holanda (85,7%), Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Suécia, Itália, França, Alemanha e Canadá.
Mas não é só inferior ao de países desenvolvidos. É
inferior também em relação a países da América Latina,
a países da América do Sul, a exemplo da Colômbia,
Costa Rica, Bolívia, Argentina e Peru, ou seja, países
irmãos e vizinhos.
Entretanto, falta-nos também uma política de recursos humanos que valorize todas as 14 categorias,
Senador Eunício, que compõem a área da saúde –
enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais,
técnicos de enfermagem –, uma política de recursos
humanos que fixe, realmente, o profissional no posto de saúde, no hospital, na unidade, no ambulatório,
enfim. Hoje, os que fazem atenção básica no Brasil o
fazem por vocação, já que reconhecimento não há,
muitas vezes, assim como não há um plano de carreira para todas essas categorias. Além de tudo isso,
faltam, muitas vezes, condições de trabalho.
O próprio Ministro Alexandre Padilha, em audiência pública realizada há pouco mais de um mês aqui, na
CAS (Comissão de Assuntos Sociais), no Senado, nos
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informou sobre o Provab (Programa de Valorização do
Profissional de Atenção Básica), criado pelo Ministério
da Saúde em parceria com o MEC, pelo qual, a partir
deste ano, cerca de 4.300 médicos estarão atuando
nas periferias, nas cidades do interior e também nas
capitais do nosso País. Bem, se assim o for, precisamos mesmo importar médicos, seja de Cuba, seja da
Espanha ou de Portugal?
No Pacto lançado pela Presidente Dilma Rousseff, ontem, ela nos disse: “Quando não houver médicos
brasileiros, seria feita a ‘importação’ de médicos estrangeiros para trabalhar nas zonas interioranas do País”.
Então, pergunto aos senhores: o Provab está dando
certo ou não? Está sendo eficiente no que se propõe?
O Dr. José Augusto Barreto, meu ilustre professor de Cardiologia, um abnegado entusiasta não só da
Medicina, que muito ensinou aos médicos de Sergipe e
além-fronteira, que dá o seu exemplo como profissional
abnegado, médico sergipano, professor aposentado da
Universidade Federal de Sergipe – ontem conversávamos sobre o nosso País –, em carta endereçada à
Presidente Dilma Rousseff, no ano passado – parece
que ele estava prevendo tudo que está acontecendo,
Moka; eu vi a carta –, questionava-a a respeito de pontos importantes para este País, não apenas na área da
saúde, mas pensando o Brasil como um todo. Entre os
pontos destacados, citados pelo Professor José Augusto Barreto, questionava também a gestão pública
de maneira clara e pertinente, o controle de gastos
públicos, a qualidade do gasto público, a situação precária da nossa infraestrutura, da saúde, da educação.
O Professor José Augusto tinha razão na sua
preocupação e via muito distante a materialização de
um País muito melhor, como ele mesmo manifestou
ontem à noite.
Por falar em educação, Sr. Presidente, seria de
muito bom tom que seguíssemos o bom exemplo da
Finlândia, que priorizou, ao longo das últimas décadas,
mais precisamente na década passada, a educação
– nesse caso específico, a educação de qualidade, a
educação que anda de mãos dadas com a equidade.
Lá, Sr. Presidente, na Finlândia, uma escola particular não consegue, Senador Eunício – ouvi isto da
Diretora, numa audiência pública aqui, na Comissão
de Educação... Ouvi dela que uma escola particular,
por mais que queira, não consegue ser melhor do que
uma escola pública, Senador Aloysio Nunes. A Finlândia, em apenas dez anos, foi capaz de transformar seu
sistema educacional e de se tornar o melhor do mundo,
segundo critérios avaliados. E o fizeram, valorizando
apenas três itens: professores bem remunerados, escolas decentes e de qualidade – não com supercom-
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putadores, mas com didática simples – e qualificação
de todos os profissionais.
Senador Moka, todos os professores do ensino
fundamental na Finlândia... Todos! Eu insisti nessa
pergunta. Todos os professores do ensino fundamental
na Finlândia têm no mínimo um mestrado. No mínimo
um mestrado.
Eu perguntei: doutora, 99,9%? Ela disse: não;
100%.
Outro fator crucial na construção do modelo de
ensino fundamental universal foi o reconhecimento
de que para conseguir um sistema educacional que
atendesse bem a todos os alunos, independentemente de aptidões específicas, status socioeconômico ou
origem familiar, seria imprescindível contar com um
corpo docente altamente qualificado. E a qualificação
docente é hoje considerada pedra angular do sistema
educacional finlandês.
Além dos avanços na educação básica, a Finlândia é reconhecida como um exemplo de sociedade do
conhecimento, baseada em uma economia altamente
competitiva e inovadora.
Sei obviamente que somos países muito diferentes, mas por que não observarmos o que deu certo lá
e aproveitarmos aqui, com as devidas adaptações?
Por que não incentivarmos que, além das áreas tecnológicas, que são o enfoque principal do Ciência sem
Fronteiras, também sejam feitos projetos de pesquisa
conjuntos e intercâmbio de docentes, estudantes de
pedagogia e licenciatura, assim como professores universitários e pesquisadores...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Só mais alguns minutos, Sr. Presidente.
... entre instituições finlandesas e brasileiras?
Para finalizar, gostaria de citar o professor indiano
Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 1998 e
um dos criadores do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, quando diz que o crescimento econômico
não é um fim em si, mas um meio de alcançar avanços
sociais e benefícios para toda uma população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Eduardo
Amorim, pelo belo pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra o ilustre Senador Eunício Oliveira.
V. Exª fala pela Liderança do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na condição de Líder do PMDB, quero aqui desta tribuna expressar meus elogios à forma com que o Presidente
desta Casa se posicionou diante das manifestações
populares que, saudavelmente, ocorrem País afora,
desde as grandes metrópoles até as pequenas cidades do Brasil.
Age corretamente ao atender a mensagem das
ruas e estimular o diálogo e o equilíbrio entre as posições representadas pelos movimentos sociais, pela
sociedade como um todo. Age acertadamente ao propor
a busca de soluções para as reivindicações da população. Isso fortalece a nossa democracia e a participação
popular. A cidadania precisa e deve se expressar. E é
dever de quem ocupa cargo publico ouvir o cidadão e,
mais do que isso, atender aos seus anseios.
As recentes manifestações de rua apontam para
o caminho do aprofundamento da democracia participativa. Os jovens, os trabalhadores, os empresários, os profissionais liberais, os servidores públicos,
os agricultores, os pais e mães de família, ou seja, a
sociedade está se expressando e mostrando as suas
insatisfações e os seus novos anseios.
Não importa que a pauta de reivindicações seja
difusa e ampla. O que importa é que saibamos compreender o momento que estamos vivendo e que busquemos as soluções desejadas por aqueles que usam
o direito constitucional e a liberdade de expressão para
protestar e para reivindicar.
O fundamental é que estejamos – Executivo, Legislativo e Judiciário – abertos e prontos para atender
aos clamores populares e apresentar soluções, sempre de acordo com o que estabelece a Constituição
Cidadã de 1988.
Somente com a disposição ao diálogo e em busca
de alternativas para atender às reivindicações populares chegaremos ao consenso democrático.
Assim como as vozes das ruas, o PMDB também
quer um País com escolas com instalações adequadas,
com professores bem preparados e bem remunerados, com hospitais e postos de saúde bem equipados
e com profissionais à disposição para atender a população, com uma polícia que cumpra a lei e respeite
também o cidadão.
O PMDB luta igualmente por um Estado que invista em melhores serviços essenciais, não desperdice
dinheiro público e puna os malfeitos deste País.
O PMDB busca também um País sem humilhações – humilhações cotidianas no transporte público –,
com um sistema de mobilidade urbana que acompanhe
o crescimento das cidades e satisfaça à população.
Srªs e Srs. Senadores, nos últimos dez anos o
Brasil avançou social e economicamente, como tem
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destacado a própria Presidente da República. O PMDB
teve e tem participação ativa nesse processo, contribuiu
e contribuirá para a estabilidade política e econômica
a fim de continuarmos avançando na construção de
um País melhor, de um País para todos.
Neste momento em que a sociedade cobra mudanças, o PMDB reafirma a sua vocação histórica ao
diálogo, ao fortalecimento da democracia, como propõe
a própria sociedade brasileira. Democracia na qual os
partidos políticos têm papel fundamental por receber
nas urnas a atribuição de representar a população em
defesa dos interesses da coletividade.
Nunca tivemos dúvida sobre a disposição ao diálogo da nossa Presidente Dilma nem dos Srs. Parlamentares que compõem o Congresso Nacional. Por
isso, o PMDB entende que, neste momento, é sua
obrigação continuar contribuindo com o País, ouvindo
a sociedade e o Governo e apresentando propostas
para que possamos fazer com que as vozes das ruas
se materializem em políticas públicas que melhorem
o País, buscando a eficácia e a eficiência do setor público e a boa aplicação dos seus recursos.
Reitero: as ruas nos apontam o caminho para o
aprofundamento da democracia participativa. Portanto,
o diálogo, Sr. Presidente, precisa ser pautado pela observância aos dispositivos constitucionais. Tenho plena
convicção de que o Brasil mostrará ao mundo, mais
uma vez, que tem uma democracia madura e consistente, capaz de chegar ao entendimento para atender
aos anseios populares que estão vindo das ruas.
O PMDB compartilha desse sentimento e está,
como sempre esteve, pronto para dialogar com a sociedade e com o Governo, para continuar dando oportunidades a todos os brasileiros. Nós, do PMDB, sabemos
que um Governo não precisa apenas ter marcas, mas
é necessário que tenha alma para ouvir as vozes das
ruas e dialogar com a cidadania.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o Sr.
Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Agradeço ao Senador Eunício pelas palavras, pelo discurso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – A Presidência recebeu da Excelentíssima
Senhora Presidente da República a Mensagem nº 54,
de 2013-CN (nº 260, de 2013, na origem), solicitando a
retirada do Projeto de Lei nº 3, de 2013-CN, que “abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Educação e de Operações Oficiais de Crédito, cré-
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dito suplementar no valor de R$3.861.105.929,00 (três
bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões, cento e
cinco mil e novecentos e vinte e nove reais) para reforço
de dotações constantes na Lei Orçamentária vigente”.
A Presidência, nos termos do caput do art. 42 do
Regimento Comum, defere a solicitação, encaminha a
mensagem à publicação e determina sua juntada ao
processado do Projeto de Lei do Congresso Nacional
nº 3, de 2013-CN, que vai ao arquivo.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a mensagem:
MENSAGEM NO 54, DE 2013 – CN
Mensagem nº 260
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 3, de 2013 – CN, que “Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e de Operações Oficiais de Crédito,
crédito suplementar no valor de R$ 3.861.105.929,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”, enviado ao Congresso Nacional com a
Mensagem no 202, de 2013.
Brasília, 20 de junho de 2013. – Dilma Rousseff.
o

EM n 80/2013 MP
Brasília, 7 de Junho de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para propor a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 03/2013–CN,
encaminhado ao Congresso Nacional por intermédio
da Mensagem no 202, de 21 de maio de 2013.
2. O crédito relativo ao Projeto de Lei no 03/2013–
CN “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e de Operações Oficiais de Crédito,
crédito suplementar no valor de R$ 3.861.105.929,00
(três bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões, cento
e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.”
3. A proposta de retirada desse Projeto de Lei
decorre da urgência para o pagamento de novos financiamentos, de aditamentos dos financiamentos já
contratados e de contratos de anos anteriores para
os quais os repasses ao Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior/FIEES – Ministério
da Educação foram insuficientes, tendo sido editada
a Medida Provisória no 616, de 31 de maio de 2013,
publicada no Diário Oficial da União na mesma data.
4. Essa é a razão pela qual proponho a retirada
de tramitação do aludido Projeto de Lei
Respeitosamente, – Assinado eletronicamente
por: Miriam Aparecida Belchior.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – O Senador Cícero Lucena apresentou
Requerimento nº 616, de 2013, solicitando nos termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização para
participar da Conferência Internacional sobre Adaptação às Alterações Climáticas – Políticas, Práticas e
Legislação, em Pequim, República Popular da China,
no período de 2 a 4 de julho do corrente ano.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário despacho do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ad
referendum do seu Colegiado, opinando pela aprovação
do Requerimento nº 616, de 2013.
É o seguinte o despacho:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL, AD REFERENDUM DO
PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO
AO PARECER PREVISTO NO ART. 40, §4º, DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento n° 616, de 2013,
do Senador Cícero Lucena, que “Requer, nos
termos do art. 40, § 1°, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para
participar da ‘Conferência Internacional sobre
Mudança Climática Política de Adaptação,
Prática e Legislação’, que será realizada em
Pequim, na China, de 2 a 4 de julho de 2013,
e comunica, nos termos do art. 39, inciso I,
do referido Regimento que estará ausente do
País no período de 2 a 8 de Julho de 2013 “.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu no dia 13 de junho de 2013 o Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
Cícero Lucena.
Os Atos nos 2 e 4, de 2011, desta Comissão, estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de
requerimento, que, neste caso, não poderá ser observado, tendo em vista o curto período entre a próxima
reunião da comissão e o início da missão.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
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Desse modo, não tendo sido possível submeter
o Requerimento ao Plenário da Comissão, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum
do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento n° 616, de 2013, do Senador
Cícero Lucena.
Sala da Comissão, 24 de Junho de 2013. –
Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Não havendo objeção do Plenário, passa-se à votação do requerimento.
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 (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Em votação o Requerimento nº 703, de
2013, do Senador Ruben Figueiró, que requer licença
para se ausentar dos trabalhos da Casa, nos termos
do art. 40 do Regimento Interno, no período de 22 a
28 de julho de 2013, para representar o Senado Federal na “Jornada Mundial da Juventude de 2013”, na
cidade do Rio de Janeiro, conforme indicação da Presidência desta Casa.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Em votação o Requerimento nº 706, de
2013, do Senador Roberto Requião, que requer licença
para se ausentar dos trabalhos da Casa, no período
de 14 a 19 de julho de 2013, a fim de participar, na
qualidade de membro da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, de “Reuniones de las Comissiones Parlamentarias Permanentes”, da Eurolat,
a realizar-se em Vilnius, Lituânia.
É o seguinte o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – O Senador Cícero Lucena apresentou
o Requerimento nº 708, de 2013, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, no
período de 22 a 28 de julho de 2013, para participar,
como representante desta Casa, da “Jornada Mundial
da Juventude 2013”, na cidade do Rio de Janeiro.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida da deliberação de Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Passo a palavra, agora, ao ilustre Senador Aloysio Nunes, pela Liderança do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o grande escritor
português Eça de Queirós, além dos notáveis romances
e novelas que escreveu, era também titular de coluna
na imprensa diária de Lisboa. Ele deixou um registro,
na coleção dos seus escritos, publicados juntamente com os de Ramalho Ortigão, uma página em que
ele se refere à angústia do jornalista, do colunista, no
caso, diante da falta do assunto, diante de um papel
em branco, da necessidade de entregar o seu texto na
hora marcada, sem que o assunto lhe venha à cabeça.
Nessas circunstâncias, aconselhava Eça de Queirós,
pegue a caneta e desanque o bey de Túnis, que era o
soberano que reinava sobre aquela parte do mundo.
Quando ouço falar em pactos, tenho a sensação
de estar diante do bey de Túnis. Geralmente, quando
um governante propõe um pacto para se eximir de
exercer as responsabilidades que são suas, eu penso,
cá comigo: não é sério.
Igualmente, Sr. Presidente, quando se traz o tema
da reforma política como grande panaceia, como a pomada maravilha que vai regenerar todos os males da
nossa representação política e todos os erros daqueles que exercem mandato eletivo e também dos seus
eleitores, quando erigem a reforma política na grande
salvação do País, sem dizer exatamente de que reforma se trata, de que propostas ela se decompõe,
das condições políticas para aprová-las, eu penso, cá
comigo: é alguém querendo fugir às suas responsabilidades, querendo mudar de assunto diante de uma
pauta incômoda. Pois é exatamente isso que se viu no
pronunciamento da Presidente da República, depois
de ter convocado governadores e prefeitos à Brasília
para ouvir propostas de um pacto.
Examinando os temas do pacto, Srs. Senadores,
vejo neles pelo menos algo positivo: é a homenagem
do vício à virtude. Ao erigir temas que são importantes, relevantes, e que mereceriam atuação firme, decidida e coerente por parte dos poderes federais, ao
escolhê-los – saúde, responsabilidade, inflação, contas públicas, corrupção –, Sua Excelência faz homenagem a temas que são efetivamente relevantes, mas
não propõe nada. São exortações vazias! E mais: são
exortações vazias de quem não tem autoridade para
fazê-las exatamente nesses temas.
Educação? Ora, não é a base parlamentar do
Governo, orientada por ela, Presidente da República,
que procura obstaculizar a vinculação de 10% das receitas federais da educação?
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Saúde? Ora, Sr. Presidente, foi a base parlamentar
do Governo, orientada por ela, na ocasião em que se
regulamentava a Emenda nº 29, a Emenda da Saúde,
que rejeitou igual vinculação do Orçamento Federal à
área de saúde!
Responsabilidade fiscal? É um Governo que se
notabiliza pelos malabarismos contábeis, que levaram
ao mais absoluto descrédito a contabilidade pública no
Brasil!, sem falar no crescente descrédito no exterior.
Responsabilidade fiscal? É um Governo que mantém
39 Ministérios – aliás 40, pois tem o do marqueteiro
– e que desperdiça dinheiro público, numa gastança
absolutamente estéril, sem nenhum resultado, a não
ser a soma de tempo de televisão para sua propaganda eleitoral!
Corrupção? “Transformaremos a corrupção em
crime hediondo.” Ora, Srs. Senadores, com a legislação atual, o Supremo Tribunal Federal condenou
vários figurões do PT e da base do Governo a penas
pesadíssimas, algumas passando até o limite constitucional dos 30 anos. Ora, o Partido da Presidente – o
PT- fez questão de colocar como titulares na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
dois parlamentares condenados pelo Supremo Tribunal
Federal no crivo do mensalão, em total descompasso
com a vontade popular.
Onde está a coerência entre palavras e atos, para
que possamos nos engajar seriamente na construção
de um pacto, de um entendimento?
E mais: Sua Excelência se supera, quando, a par
da ideia de dar prioridade à corrupção, afirma que “todas as esferas administrativas de todos os Poderes da
República devem se esforçar para agilizar a implantação plena da Lei de Acesso à Informação”. Quem diz
isso é a mesma Presidente da República que negou
acesso requerido por órgãos de imprensa à conta das
despesas de suas viagens, das viagens presidenciais
e do gabinete da Presidência da Republica em São
Paulo onde há evidentes desvios e irregularidades.
Sr. Presidente, não nos negamos a dialogar com
o Governo, mas tem de ser um diálogo sério. Nós, no
Congresso Nacional, exercitamos permanentemente
o diálogo entre situação e oposição, só que, muito
frequentemente, a regra, infelizmente, é que, quando resulta desse diálogo, alguma proposta concreta,
aprovada no Congresso é, logo em seguida, vetada
pela Presidente da República. E mais os vetos não
são analisados, gerando insegurança jurídica, além
do descumprimento da Constituição.
A Presidente se referiu, por exemplo, à situação
difícil, dramática, dos hospitais filantrópicos e das santas
casas, referiu-se a isso em seu pronunciamento. Ora,
nós aprovamos aqui, na semana passada ou retrasada,
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uma medida provisória que continha uma emenda que
permitia um alívio à dívida das santas casas. Qual foi
o destino dessa emenda, aprovada no entendimento,
num pacto entre oposição e situação no Senado? Foi
o veto. Também aprovamos Resolução, alterando o
Regimento Interno, aqui no Senado, criando sessões
temáticas. Apresentei em maio Requerimento propondo
a realização de uma para analisar justamente a situação destas entidades. Qual foi o caminho: o descaso,
a desatenção, e dorme em alguma gaveta burocrática.
Da mesma forma, a desoneração dos itens da
cesta básica foi aprovada mediante entendimento aqui.
Qual foi o resultado? O veto. E pior depois foi apresentada medida Provisória com o mesmo teor, para
parecer que a Presidente – e só ela – é sensível ao
dramas da população!
Sr. Presidente, para propor, é preciso ter credibilidade. Não é possível pregar sem obras. O que dá
credibilidade à pregação são as obras. São as realizações. É a materialização do que foi dito, do que foi
prometido.
Pacto sobre a mobilidade urbana? Comparemos
os presentes tributários concedidos à indústria automobilística e os incentivos ao transporte individual, na
base da redução de IPI para a indústria automobilística
e da alíquota zero da Cide sobre combustíveis. Foram
R$30 bilhões de 2008 até agora! Foram destinados
R$30 bilhões a estimular o transporte individual.
Enquanto isso, a Presidente da República repetiu,
no dia de ontem, uma promessa já feita há três anos:
o Pacto da Mobilidade. Agora, são R$50 bilhões, sem
citar de onde virão estes recursos, nem para onde
serão aplicados... Mas, ao se fazer um retrospecto
sobre o desempenho do Pacto de Mobilidade, lançado há três anos – repito –, o que nós constataremos
é um resultado pífio, menos que pífio, se existisse
um adjetivo mais forte para qualificar o desempenho
absolutamente inexistente, que beira a zero: das 44
obras do Pacto da Mobilidade Urbana, apenas uma
foi entregue até agora.
Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
com que ânimo se vai partir para um pacto, para um
entendimento, se não é feito de boa-fé, se não se traduz, pelo seu retrospecto dos entendimentos, das negociações e do diálogo que tem havido aqui e ali no
Congresso, em iniciativas concretas?
A Presidente faz questão de demonstrar que é
dona da verdade, que só ela sabe, que só ela sabe.
Estamos constatando que ela não sabe. Ela não sabe
a tal ponto que, quando faz propostas do seu caminho
para a reforma política, é preciso que, no dia seguinte,
o dia de hoje, venha o Ministro da Justiça tentando interpretar – e tornando ainda mais confusa – qual teria
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sido a intenção da Presidente da República. É um vai
e vem, sem definição do que se quis dizer, ou propor.
O Presidente Renan Calheiros fez hoje, em reação aos últimos acontecimentos, pronunciamento,
que ouvi com a máxima atenção, propondo uma pauta
legislativa. Há coisas boas e coisas com as quais não
concordo. Mas a pauta legislativa é para isso, para
discutirmos, para propormos.
Mas, veja, V. Exª, que a pauta de hoje do Senado está recheada de emendas constitucionais que
criam tribunais regionais e um projeto de lei que visa
a disciplinar a gorjeta dos garçons. É disso que estamos tratando.
Na semana passada, aprovamos uma lei que disciplina, que disseca, nos mínimos detalhes, o que é o
ato médico, para torná-lo privativo dos médicos, quando nós sabemos que os problemas da saúde pública
passam a léguas desse tipo de legislação.
Vamos nos dedicar a uma pauta legislativa positiva, mas é preciso que cumpramos o nosso dever comezinho, cotidiano, como, por exemplo, votar os vetos
pendentes de liberação; como, por exemplo, ter uma
forma mais racional de organização dos nossos trabalhos, de tal forma que, na segunda e na sexta-feira,
se possa também reunir as comissões temáticas para
evitar o atropelo das quartas e quintas-feiras. Mas são
coisas nossas das quais devemos cuidar.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Excelência, concede-me um aparte?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não, meu querido Líder!
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Estou
escutando V. Exª atentamente. Dou-lhe parabéns pelo
brilhante pronunciamento. Senador Aloysio, o povo não
quer pauta, o povo cansou.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quer medidas concretas.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Lógico!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Como, aliás, se V. Exª me permite apenas um contra-aparte, medidas como essas anunciadas
hoje da tribuna, propostas hoje pelo nosso Presidente
Aécio Neves.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Isso. O
povo cansou. Por muitas vezes, avisei desta tribuna:
vai haver uma hora em que o povo vai cansar. E cansou, até antes do que eu pensava. Então, não adianta,
agora, querer mostrar trabalho. Não adianta, agora,
a Presidenta Dilma dizer que se esqueceu de punir
os corruptos, que agora vai puni-los mais duramente.
Onde nós estamos? Será que nós estamos em um
País de surdos? Será que ela não ouviu que o povo
brasileiro aplaudiu o Supremo Tribunal Federal e que

1029

Junho de 2013

os mensaleiros tinham que estar na cadeira, Senador?
Aqueles que roubaram tanto o País estão hoje no auge
da moralidade. Convivem, normalmente, com aqueles
que têm sua moralidade. Então, a palavra inicial com
a qual a Presidente deveria ter aberto o discurso ontem era a seguinte: “Vou implantar a moralidade neste País.” Inicialmente. Ela tinha muita coisa para falar:
explicar a inflação, explicar a saúde, a educação, pela
qual ela não fez nada, absolutamente nada. Mas o
povo quer moralidade. O País está anarquista. Sabem
quanto levam do País por ano? Sabem quanto roubam do nosso País por ano? Quem se contenta com
isso, Senador? Quase R$1 trilhão! Quem se contenta
com isso? Aquele que vai para a fila do hospital às 5h
da manhã. Quem se contenta em pagar R$14,00 por
um quilo de farinha? Vai ser difícil, viu, Senador? Nós
estamos sem rumo. Nós não sabemos o rumo que a
Pátria tomará. Não sabemos ainda. E o povo continua
a bradar nas ruas. Amanhã, haverá uma convocação
aqui para 100 mil pessoas. Cem mil! Está complicado,
Senador! Agora, está complicado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Está complicado.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Mas o
PT buscou isso. O PT quis isso. O PT desmoralizou o
País, institucionalizou a corrupção no País. Essa que
é a grande verdade, Senador. Parabéns pelo seu pronunciamento!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, meu querido Líder. V. Exª que
tem sido aqui uma voz incansável contra a corrupção e
o desgoverno que infelicita o nosso País. O seu aparte
engrandece o meu discurso.
Mas, não contente com os pactos, a Presidente,
dizia eu, lança a ideia da reforma política. Lembrava-me hoje, em aparte ao brilhante discurso do Presidente Aécio Neves, que a Presidente Dilma, quando
veio tomar posse, solenemente, perante o Congresso
Nacional, proferiu discurso, que me pareceu pleno de
propostas positivas, de reformas, de mudanças.
Quero dizer que ouvi o discurso com certo desafogo, quem sabe! E com alento. Uma das propostas
era a reforma política. “Faremos a reforma política.” Infelizmente, todas aquelas grandes mudanças que ela
enunciou se frustraram. Não passaram do discurso,
inclusive a da reforma política, porque, passados dois
anos e meio da sua posse, a Presidente da República
não formulou sequer uma ideia, não esboçou sequer
uma sugestão, um palpite, um reles palpite sobre qual
seria a reforma política que o País necessitaria para
ter representação mais saudável, que pudesse conjugar representatividade e governabilidade. Nada. Nada
vezes nada.
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E, diante da absoluta falta de ideias, ela se sai
com a ideia do plebiscito: “Vamos fazer um plebiscito!”
Que maravilha! Quem não gosta de um plebiscito? Eu
não gosto. Eu tenho muito receio de plebiscitos, especialmente quando plebiscitos são convocados com o
objetivo de reforçar a popularidade de um governante.
A história é repleta de exemplos, desde Napoleão
Bonaparte, do seu sobrinho torto, Napoleão III, passando por Charles de Gaulle e por vários outros. Agora,
mais recentemente, na América Latina, os plebiscitos
de Hugo Chávez. Quando não se tem ideia que permita realmente fazer o País avançar num rumo definido,
claro, vamos convocar um plebiscito.
Ora, Sr. Presidente, se nós não temos hoje, no
Congresso Nacional, uma maioria política para implementar nenhuma grande reforma política, as grandes
ideias sobre voto distrital, sobre voto em lista, sobre
financiamento público; se não há nenhuma dessas
ideias, que implicariam uma reengenharia política profunda – muitas delas, no meu entender, de resultado
duvidoso –, por que não fazemos algumas coisas mais
simples, como, por exemplo, a proibição das coligações
nas eleições proporcionais?
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Seria uma forma de garantir pelo menos correspondência maior entre o voto do eleitor, nas
eleições parlamentares, e o resultado do seu voto em
termos de composição das Casas Legislativas, porque,
hoje, para se pegar o caso de São Paulo, a pessoa vota
a título de protesto. Votou, a título de protesto, no Tiririca e elegeu o Genuíno e o Valdemar da Costa Neto,
por conta desses mecanismos de transferência de votos que ocorre na coligação da eleição proporcional.
Medidas mais simples, comezinhas, que necessitariam de liderança, da liderança de quem detém,
em suas mãos, o poder de mobilizar a mídia, o poder
de mobilizar a opinião pública; que detém essa função
pedagógica, que é própria do presidente. Uma medida simples, que dependeria de lei ordinária, e todos
concordam que seria um grande avanço em termos
de maior repercutividade do nosso sistema político.
Ocorre à Presidente conversar com sua base
parlamentar, que é em grande parte simpática, sobre
essa ideia? Não. Vai convocar um plebiscito. Sabem
por quê? Para, no ano de eleição, a Presidente Dilma
sair em dupla campanha: na campanha presidencial
e na campanha pelo plebiscito da reforma política. As
duas coisas são feitas para se confundirem, para que
o resultado do plebiscito redunde no aumento das
chances da sua reeleição.
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É exatamente o mesmo mecanismo que
levou ao poder pessoal, em casos que citei.
Não quero atribuir à Presidente da República índole liberticida, mas a ideia perigosa já foi lançada. É
uma ideia perigosa que ela lança sem levar em conta
que a competência constitucional para a convocação
do plebiscito e do referendo é do Congresso Nacional.
Ela faz essa proposta, ela lança essa ideia no ar sem
sequer se dar ao trabalho de consultar o Presidente
da Câmara e o Presidente do Senado.
Sr. Presidente, o querido Líder Mário Couto se
referiu à situação de um País sem rumo.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Acho que, sobretudo, Sr. Presidente,
infelizmente, quem está sem rumo é a Presidente da
República.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para
fazer a minha inscrição para falar pela Liderança da
Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – O Senador Inácio Arruda apresentou
o Requerimento nº 710, de 2013, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, no
período de 22 a 28 de julho, de 2013, para participar,
como representante desta Casa, da Jornada Mundial
da Juventude, de 2013, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – A Senadora Vanessa Grazziotin apresentou Requerimento nº 697, de 2013, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização
para participar da Conferência Internacional sobre
Adaptação às Alterações Climáticas – Políticas Práticas de Legislação, em Beijing, República Popular da
China, no período de 2 a 4 de julho do corrente ano.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a Mesa e distribuída ao Plenário despacho do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ad
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referendum do seu Colegiado, opinando pela aprovação
do Requerimento nº 697, de 2013.
É o seguinte o despacho:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL, AD REFERENDUM DO
PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO
AO PARECER PREVISTO NO ART. 40, § 4º, DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento no 697, de 2013,
da Senadora Vanessa Grazziotin, que “Requer,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para participação na Conferência Internacional sobre
Adaptação à alterações Climáticas – Políticas, Práticas e Legislação, a ser realizada em
Beijing/República Popular da China entre os
dias 2 e 4 de julho de 2013, com ônus parcial
para o Senado Federal. Comunica que estará
ausente do País no período de 30 de junho a
7 de julho de 2013 “.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu no dia 21 de junho de 2013 o Requerimento em epígrafe, de autoria da ilustre Senadora
Vanessa Grazziotin.
Os Atos nos 2 e 4, de 2011, desta Comissão, estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de
requerimento, que, neste caso, não poderá ser observado, tendo em vista o curto período entre a próxima
reunião da comissão e o início da missão.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter
o Requerimento ao Plenário da Comissão, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum
do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento no 697, de 2013, da Senadora
Vanessa Grazziotin.
Sala da Comissão, 24 de junho de 2013. –
Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Passa-se à votação do requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Passo a palavra ao Exmo Senador Randolfe Rodrigues, para falar pela Liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é do Padre António Vieira o dizer: “As esperanças
que tardam tiram a vida. As esperanças que vêm não
só não tiram a vida, mas acrescentam os dias e os
alentos dela.”
As esperanças que têm sido anunciadas nos últimos dias têm sido conquistas do povo brasileiro nas
ruas. Ainda ontem, disse: os últimos sete dias – e eu
vou estendê-lo; os últimos oito dias – têm sido intensos.
E têm sido dias de conquistas concretas da mobilização popular nas ruas.
Nesses dias, o povo brasileiro garantiu a redução da tarifa de transporte coletivo em 13 capitais do
País. Em 13 capitais que haviam reajustado as tarifas
de transporte coletivo. Outras capitais, como a capital
do meu Estado, Macapá, governada pelo meu Partido,
pelo PSOL, que não reajustou a tarifa do transporte
coletivo, que congelou a tarifa, mesmo sob a pressão
dos empresários de ônibus, amanhã anunciará a redução da tarifa, tendo hoje o governo estadual, também
no embalo das manifestações populares, anunciado a
redução da tarifa do transporte coletivo, do transporte
intermunicipal. Hoje, o Presidente do Senado anunciou
a adoção do passe livre para os estudantes.
Ainda hoje, também, recebi a notícia de que a
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de iniciativa da Deputada Luiza Erundina,
que dormia nas gavetas da Câmara dos Deputados
há pelo menos uns seis anos, que institui o transporte como um direito social fundamental. Há seis anos
dormia lá e nunca era votada; bastaram sete dias de
povo e de uma juventude belíssima nas ruas para ser
votada e, daqui a pouco, após comissão especial, ir
para o plenário na Câmara.
Uma proposta de emenda à Constituição que
retirava do Ministério Público seu poder de investigação, um Ministério Público que teve esses poderes
consagrados pela Constituição de 1988, um Ministério Público que foi fundamental, ao longo dos últimos
25 anos, para garantir os chamados direitos difusos
e coletivos, os chamados direitos de terceira geração,
um Ministério Público que se tornou uma instituição
indispensável ao combate à corrupção no Brasil, e a
Proposta de Emenda à Constituição nº 37, que retirava
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desse Ministério Público a sua prerrogativa de investigar e que até uma semana atrás era tida como fava
contada que seria aprovada, daqui a pouco, pode ser
rejeitada pela Câmara dos Deputados e sepultada em
definitivo para o Arquivo.
Que bela página da história brasileira esta geração e o povo brasileiro nas ruas vão escrever! Que
bela página o Ministério Público brasileiro, na sua história, terá escrita!
Veja, Sr. Presidente, no futuro, os historiadores
dirão o seguinte: no ano de 1988, foi promulgada a
oitava Constituição do Brasil. Nessa Constituição, foi
criado um poder denominado Ministério Público. Nele
foram dadas as prerrogativas de defesa dos interesses do povo. No ano de 2013, o povo foi às ruas para
defender as prerrogativas desse poder que foi criado
para defendê-lo. Veja que bela história é feita quando
o povo vai às ruas! Lembra a poesia de Chico Buarque, em que a história é um trem alegre, governado
pelo povo, que atropela indiferente todo aquele que
a negue. Quem acredita no trem da história sempre
deve entender que toda vez que ele é governado pelas
mobilizações de rua ele toma um novo rumo. O Brasil
não será o mesmo depois dessas mobilizações de rua,
e essas mobilizações de rua devem ser saudadas e
aplaudidas por nós.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero destacar a nota
manifestada pelo nosso Partido hoje em alusão a essas
manifestações e destacar aqui a nossa posição diante
das diferentes posições aqui manifestadas.
Quero destacar, primeiro, que todas as mudanças que estão ocorrendo não estariam ocorrendo se
não fosse esta nova geração nas ruas. Nada estaria
ocorrendo se não fosse a quarta geração de jovens,
a quarta geração do povo brasileiro nas ruas. Gerações que se sucedem. A primeira, a de 1968, guiada
pelos desejos e pela luta contra a ditadura, a primeira
geração, de 1968, interrompida pelo recrudescimento
da ditadura. A segunda, a geração da luta, por anistia
ampla, geral e irrestrita e pelas eleições diretas para
Presidente, vitoriosa por derrubar a ditadura. A terceira, a que tive orgulho de fazer parte e que resultou na
luta pelo impeachment. E a quarta, a da geração atual.
Vinte anos intercalam a minha geração, que esteve presente nas mobilizações de rua, da geração
atual. Vinte anos intercalam. E, como das vezes anteriores, o Brasil não será concretamente o mesmo. O
Brasil concretamente está avançando nas mudanças
devido a essas notáveis mobilizações de rua.
Essas notáveis mobilizações de rua não somente devem ser recebidas pelos palácios, não somente
devem ser aplaudidas pelos palácios. Elas devem ser
apoiadas pelas lideranças políticas.
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Os jovens que ocupam as ruas – inicio aí relatando, Sr. Presidente, assim, a nota do nosso Partido
– do País expressam descontentamento com os limites
da democracia representativa, com a falta de transparência, com os constantes escândalos de corrupção,
com os gastos exorbitantes com a Copa do Mundo. A
voz direta das ruas exige das autoridades respostas
concretas e imediatas aos grandes problemas nacionais, especialmente nas áreas de saúde, educação,
transporte e segurança.
Os resultados dessas mobilizações já são pelo
menos os que aqui já anunciei. Por isso, o nosso Partido
apoia a continuidade dessa luta nas ruas por direitos.
Além disso, quero anunciar o nosso total apoio
às manifestações agendadas para o dia 30 de junho,
quando o povo brasileiro confrontará o esquema lamentavelmente aprovado no Congresso Nacional,
da Federação Internacional de Futebol Associado. O
esquema que lamentavelmente foi aprovado no Congresso Nacional, por meio da chamada Lei Geral da
Copa, que foi responsável por esse processo de financiamento de estádios superfaturados, com excessos
de aditivos. Esse esquema corrupto da Dona Fifa será
e está sendo enfrentado pelas manifestações de rua.
E está sendo enfrentado, em especial, pelos cartazes
de rua, que dizem, concretamente, em recados diretos a nós, que querem educação e saúde no mesmo
padrão dos estádios que são construídos, que dizem
para nós, concretamente, que foram construídos neste
País belíssimos estádios de primeiro mundo. Falta agora
construir em torno deles um país com o mesmo padrão.
Nosso Partido considera insuficiente, até agora,
as respostas dadas. A voz direta do povo brasileiro
exige de todos os governos e de todos nós representantes a revalidação do pacto com o povo que em nós
depositou esperanças.
Ao contrário desse caminho, o conteúdo dos
discursos expressa que a opção foi a manutenção do
pacto com credores da dívida pública.
Nós consideramos, concretamente, que é necessário rever as prioridades nacionais. Em primeiro lugar,
devemos rejeitar a manutenção do pacto com os credores da dívida pública, que é apresentado sobre um
eufemismo de pacto de responsabilidade fiscal. Portanto, apresentamos uma proposta concreta. Propomos o
imediato remanejamento de R$181 bilhões, previstos
para pagamento da dívida pública e previstos, entre
outros aspectos, na dívida dos Estados com a União,
para o reforço dos orçamentos públicos federal, estadual e municipal da educação, da saúde e da segurança. Sugerimos que esses recursos sejam destinados
à redução do preço das tarifas dos transportes públicos. Esses recursos são calculados sobre os gastos
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de 2012, sendo R$88,5 bilhões de superávit primário,
R$60,3 bilhões de pagamento de dívidas pelos Estados e Municípios e R$33,33 bilhões de remuneração
da conta única do Tesouro Nacional.
Srª Presidente, todos que me assistem pela TV
Senado e me ouvem pela Rádio Senado, o que tenho
ouvido nos discursos – ouvi, inclusive, nesta tribuna –
tem sido esse eufemismo de responsabilidade fiscal.
Responsabilidade fiscal significa menos investimento
em educação e saúde.
Ora, Srª Presidente, isso é contrário ao clamor
das ruas. O clamor das ruas não pede mais gasto;
pede mais investimento em educação, pede mais investimento em saúde. Eu tenho ouvido de diferentes
lideranças aqui, inclusive de lideranças de oposição,
esse clamor de tal responsabilidade fiscal. Essa tal
responsabilidade fiscal é amarrar os financiamentos,
é impedir o financiamento em educação, é impedir o
financiamento em saúde. Ao contrário disso, nós temos de desamarrar esses financiamentos. Nós temos
que resolver, concretamente, o grande dilema que é o
Brasil pagar somente US$385 por habitante em saúde pública, um dos menores investimentos em saúde
pública por habitante da América Latina.
Pagamos menos por habitante, na América Latina,
do que nossos irmãos uruguaios, argentinos, costa-riquenhos, cubanos, venezuelanos. Nós investimos em
saúde pública menos de 3% do nosso Produto Interno
Bruto, quando, para cumprir o que está na Constituição da República – saúde, direito de todos e dever do
Estado –, precisávamos investir 7% do nosso Produto
Interno Bruto.
Nós precisamos resolver o dilema do investimento em saúde pública, o dilema do nosso Sistema Único de Saúde, que é, na letra da Constituição, um dos
melhores do mundo. E, para efetivá-lo como um dos
melhores do mundo, ampliar o acesso de médicos ao
sistema de saúde pública e universalizar o atendimento
à saúde pública, temos de resolver o dilema do investimento na saúde pública. E, para resolver o dilema do
investimento na saúde pública, clara e concretamente,
temos de ampliar as fontes do financiamento.
Não é possível servir, portanto, a dois senhores.
Não é possível servir àqueles que lucram com a dívida pública e, ao mesmo tempo, ao que está sendo
reclamado pelo povo brasileiro.
Portanto, é fundamental a reforma política, mas,
antes da reforma política, não vamos buscar mediações, não vamos para tergiversações. O primeiro reclame concreto do povo brasileiro, que virá amanhã,
aqui, bater às portas do Congresso Nacional, é mais
educação, mais saúde. Este o primeiro reclame que
temos de atender: dar mais educação, mais saúde.
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E, para atender a esses reclames, temos de votar, de imediato, aqui, a regulamentação de 10% da
receita bruta da União para a saúde pública; o Plano
Nacional da Educação, com não menos de 10% do
Produto Interno Bruto da União para a educação pública somente, e não com tergiversações com financiamento para a educação privada.
Nós temos de passar das intenções para o gesto
concreto, das palavras para as ações concretas. Em
relação ao tema da reforma política, mais avançado
que todos nós foi, ainda há pouco, o Ministro Joaquim
Barbosa, na sua entrevista coletiva. Ele fez uma proposta: que a adotemos.
Disse o Ministro Joaquim Barbosa que se faça o
plebiscito para a reforma política – plebiscito proposto
pela Presidente Dilma – e que um dos temas seja a
adoção do recall, da revogação popular de mandatos.
Ou seja, que seja instituída no nosso ordenamento
jurídico a possibilidade de que o povo, quando quiser,
revogue o mandato de qualquer político – quando quiser. Quando o povo quiser e estiver de novo nas ruas,
possa, com a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado, pedir a revogação do mandato de qualquer político.
O que estamos vendo nas ruas é o pedido para
a ampliação dos mecanismos de democracia direta,
e é esse o clamor que temos que ouvir. Não vamos
com tergiversações; não vamos com formas de votos,
votos distritais mistos; não vamos com enrolações,
discutir mediações de reforma política. Não é isso
que está vindo das ruas. O clamor que vem das ruas
são mecanismos de democracia direta. São formas
de participação direta. É reduzir a iniciativa popular
de lei, que hoje exige 1% do eleitorado nacional, para
0,5% e, em vez de cinco Estados, três Estados. Qual
o medo de fazer isso?
Ouçamos o clamor das ruas. O que eu ouvi, já que
participei de parte das manifestações na última quinta-feira aqui em Brasília, foi o pedido de renúncia imediata
do Sr. Marco Feliciano da Presidência da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Esse é
um pedido que deve ser atendido por aquela Casa. Ou
seja, não vamos partir para tergiversações. Ouçamos
e dialoguemos diretamente com o clamor e com as
reivindicações que estão vindo das ruas.
As ruas pedem transparência. Pedem que nós
partamos para os exemplos concretos e não fiquemos
somente nas palavras.
Queria dizer, Srª Presidente, que acatamos a sugestão do Presidente desta Casa para que o Senado
Federal, enquanto não for votada a pauta apresentada hoje, qual seja, a votação do passe livre para os
estudantes; a votação dos 100% dos royalties para a
educação; dos 10% da Receita Bruta da União para
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a saúde pública; a votação de responsabilização dos
entes públicos que não cumpram a Lei de Acesso à
Informação; a votação do projeto de lei que declara a
corrupção como crime hediondo; enfim, enquanto não
votarmos o conjunto desses projetos, que o Senado da
República não entre em recesso. Que nós prorroguemos o funcionamento do Senado, o quanto for, nesse
período, até votarmos essas matérias. É o mínimo que
o Senado da República… E vou mais adiante: que
construamos um consenso com a Câmara dos Deputados, que é o mínimo que o Senado da República e
que a Câmara dos Deputados podem fazer.
Por fim, Srª Presidente, esta Casa tem que completar o exemplo. Está prevista para amanhã, na frente
do Congresso Nacional, uma manifestação com mais
de 100 mil pessoas.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Na última manifestação que ocorreu aqui, eu
e outros colegas Senadores sugerimos que a TV Senado, a Rádio Senado e a Agência Senado – que hoje
transmitem este meu discurso e transmitiram de outros
Senadores e vão transmitir de outros no dia de hoje –
transmitissem as manifestações que ocorreram lá na
frente. Acabou que a manifestação não foi transmitida.
Pois bem, Srª Presidente, eu estaria inscrito para
me pronunciar amanhã. Declino da minha fala. E quero
aqui fazer esta proposta à Mesa do Senado Federal:
que cumpramos a Ordem do Dia de amanhã – e reiterarei esta proposta amanhã, no plenário do Senado
–, mas que a TV Senado, a Rádio Senado, a Agência
Senado têm o dever cidadão de estarem voltadas não
aqui para dentro, mas para as ruas. A grande cena do
Brasil, hoje, não está mais aqui dentro. A grande cena
do Brasil, hoje, está lá fora.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues,
o Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Angela Portela, 2ª Secretária.
A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigada, Senador Randolfe.
Com a palavra agora, o Senador Mário Couto,
falando como Líder da Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, primeiro, agradeço a V. Exª por ter ficado até esta hora
dirigindo os trabalhos desta noite neste plenário do
Senado Federal.
Presidenta, as manifestações que o povo brasileiro está fazendo não são só de jovens. A pesquisa do
Ibope, brasileiros e brasileiras, mostra que a maioria é
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de jovens, mas não é só de jovens. Uma boa porção
desse bolo é de adultos.
É aquela classe de que eu falei muitas vezes
aqui, a classe que está massacrada. E muitos queriam
ir às ruas, mas não podem mais ir por causa da idade,
que são os aposentados. Esses então, brasileiros, sofrem a falta de assistência do Governo. E o Governo
só não fala claramente, mas o Governo mostra a sua
indiferença, como se lhes dissesse: pode levar a breca
– como se diz na minha terra, pode levar o farelo. Se
esses aposentados pudessem ir às ruas, seriam mais
alguns milhões que estariam lá dizendo: “Fora, Dilma!”.
Eu cansei esta mão, brasileiros; vocês todos viram
quantas vezes esta mão bateu nesta tribuna pedindo
clemência ao povo brasileiro. Por três vezes, Líder
da Oposição, ou da Minoria – como queiram falar –,
logo no início do ano, cheguei aqui e disse que a minha bandeira principal seria o combate à corrupção.
Levantei esta bandeira. Um ano antes, batalhei 365
dias. Todas as semanas eu vinha aqui pedir a cabeça
de corruptos, principalmente de um senhor chamado
Pagot, que era diretor-geral do DNIT, onde o caixa do
PT estava estabelecido.
Bilhões! O furo, quando foram ver, era de bilhões
de reais. Quando se viu que não tinha mais jeito, tiraram o Pagot. Quem se lembra do Waldomiro? Foi o
primeiro da era Lula. Depois do Waldomiro, centenas
e milhares de corruptos vieram às telas de televisão
e aos jornais. O Ibope mostra que a coisa começou
com as tarifas das passagens aéreas, das passagens
rodoviárias, aéreas, enfim.
Mas, logo em seguida, vem em primeiro plano
a corrupção.
A Dilma tirou uma série de ministros, é verdade.
Por que a Dilma tirou uma série de ministros? Porque eles praticaram a corrupção. E onde estão esses
ministros? Livres, soltos, achando graça, de barriga
cheia, nem se importam... Nada, absolutamente nada
aconteceu com os ministros. Nada! Ninguém ouve falar
mais em nenhum nome desses ministros. Foi tudo encoberto. Será que o povo brasileiro, gente, é tão bobo
para não sentir o que está acontecendo neste País?
Veio o julgamento dos mensaleiros. Vários foram
condenados, mas todos pertencem ao Governo da Presidenta. E eu falei logo aqui, cheguei a apostar o meu
mandato, disse que eu renunciaria ao meu mandato
se algo pegasse algum deles.
Eu cheguei a dizer aqui várias vezes: “Petista não
vai preso neste País”. Eu cheguei a dizer aqui – está
nas notas taquigráficas: “Diretores de órgãos públicos,
podem roubar porque nada acontece com vocês”. Por
várias vezes eu falei isso. O que aconteceu com os
mensaleiros? Absolutamente nada até agora!
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O povo brasileiro assiste a tudo, mas chega um
momento em que este povo fica saturado de tudo isso.
A Presidenta vem à televisão, brasileiros e brasileiras,
e diz que agora – isto é até engraçado – as penas para
os corruptos vão ser mais sérias.
Ora, Presidenta, por que Vossa Excelência pelo
menos não colocou na cadeia aqueles que merecem
ir? Há políticos que praticaram a corrupção, que foram
condenados, que estão sendo processados e estão
aqui entre nós! Nada, absolutamente nada aconteceu,
Dilma! Tu não puniste ninguém, Dilma! Tu só fizeste
farofa, Dilma! “Ah! Agora nós temos que punir severamente os corruptos.” Pelo menos penalize aqueles
que roubaram a Nação e que levaram um mundo de
dinheiro, quase R$1 trilhão por ano, Dilma! Acorda!
Bom, agora tu acordaste, mas já está tarde. Agora
está tarde, Dilma! Tu não deves estar dormindo. Mas,
sinceramente, Dilma, tu abusaste do povo brasileiro,
tu e o Lula. Mentiram demais; faltaram com a verdade
demais ao povo brasileiro. Mentiram nas pesquisas,
mentiram na inflação. Faltaram com a verdade, e a
verdade agora está posta nas ruas.
Quantas vezes falei da saúde? Quantas vezes
o povo brasileiro tem que acordar às cinco horas da
manhã, ir para a fila para pegar uma ficha para marcar
ainda uma consulta? Ela diz que vai construir não sei
quantos hospitais. Hospitais grandes, de alta complexidade, não se constrói, Dilma, do dia para a noite. E
por que, minha Senhora Dilma, Vossa Excelência não
fez isso há muito tempo? Há quantos anos vocês estão no Governo vendo tudo acontecer?
Na semana atrasada, antes de o povo ir para a
rua, eu trouxe um quilo de farinha. Eu falei aqui que
fui comprar essa farinha porque eu não sei comer sem
farinha. Eu nasci no Marajó, sou paraense da gema, e
não sei comer sem farinha; quando não tem farinha,
eu não como; quando não tem açaí, eu também não
como. Então, é vício, eu me viciei nisso. O último quilo
de farinha que eu, chefe de família, tinha comprado, foi
no Município de Salinas, no Pará, a R$2,80. Fui comprar agora: R$13,90. E, aí? Aí que a grande inverdade
que os petistas pregam – e se acostumaram a fazer
isso – é faltar com a verdade ao povo brasileiro.
Eles dizem que não tem inflação, gente! As pesquisas de opinião pública nunca falaram a verdade!
Quando se caiu na casa do sem jeito, que não dava
mais para esconder nada, começou a vir à tona. Aí muitos diziam: “Ah, mas isso é um fenômeno. Ah, o povo
na rua é um fenômeno. Ah, eu não esperava. Ah, foi
de repente”. O povo sabe. A Dilma pensava que estava
enganando o povo. Pensava. Mas o povo sabe que o
salário que ganha não dá mais para comprar absolutamente nada para dentro de casa. Porque a inflação
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real chama-se inflação galopante; não é nem essa que
estão anunciando, não é nem essa que está posta, é
bem mais alta que essa! É só pegar a área de serviço,
uma consulta médica, um serviço hospitalar, você não
tem condição de pagar! Um plano de saúde, você não
tem condição de pagar! Não tem condição de pagar!
Um plano de saúde bom, ou mais ou menos, custa R$5
mil/mês. Soma tudo isso, brasileiro. Soma o dinheiro
que mandaram para Cuba, o dinheiro que deram para
a Venezuela, soma o dinheiro que deram para o Haiti.
Soma tudo, brasileiro, e veja quanto tu pagas de imposto. Sabe quanto tu pagas de imposto, brasileiro?
Mais de 1 trilhão por ano. Este ano vai dar R$1,5 trilhão. Olhe para trás e veja a tua vida, como tu vives!
Este Parlamento, por exemplo – já vou terminar,
Presidente, e agradeço a bondade de V. Exª –, quantas
ordens vieram para esta Mesa, quantos de nós lutamos para não passar projetos tipo a PEC nº 37. Olha
gente, no meio de tanta injustiça, porque este País
é injusto com os seus filhos, o País é injusto. Aquele
que rouba uma galinha está preso. Citei o exemplo de
uma mulher, há 15 dias atrás, que estava presa há 3
meses e o meu advogado chegou e falou que ia tratar
desse caso, Senador.
A filha chegou com a mulher na padaria e pediu
à mãe: “Mamãe, estou com fome. Compre um pão para
mim”. A mãe não tinha dinheiro. Mexeu no pão e foi
presa. Amigos, brasileiros e brasileiras, 30, 60, 90 dias
e a mulher continuava presa por causa de um pão. Os
mensaleiros ficaram milionários e não pegaram um dia
sequer de cadeia! É por isso que o povo está nas ruas,
Brasil! É por essas injustiças que há dentro deste País,
implantada por este partido!
A PEC nº 37, só para descer, eu vinha dizendo
que estávamos numa ditadura política, que o Senado
estava engessado, que os políticos estavam de mãos
amarradas e aí mandam essa PEC nº 37.
Sabem o que significa isto aqui, brasileiros e
brasileiras: a PEC nº 37? Significa dizer assim: “Agora
está tudo na minha mão. Agora eu mando em tudo. Só
vai preso quem eu quiser. Só vai ser investigado quem
eu quiser”, porque ela tira de um dos órgãos mais sérios deste País, de um dos órgãos mais respeitados
neste País, de um dos órgãos em que ainda se confia
neste País, que é o Ministério Público Estadual, Federal. Tira-se desse órgão a atribuição de investigar
criminalmente. Aí está-se começando a encaminhar
em direção a uma ditadura, e o povo não quer isso.
O Papa Bento XVI, quando viu a coisa no Vaticano começar a complicar – inclusive ele falou em
corrupção –, renunciou. Dilma, tu já ouviste falar demais em corrupção, Dilma! Não fizeste nada! O Papa
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renunciou. Renuncia, Dilma! Faz a mesma coisa que
o Papa fez. Renuncia, Dilma!
Presidenta, muito obrigado por sua atenção. Peço
desculpas por dar-lhe todo esse trabalho.
A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigada, Senador Mário Couto. Pediria
a V. Exª que ocupasse a Presidência enquanto faço
meu pronunciamento. Muito obrigada.
A Sra. Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª tem a palavra.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadoras,
as manifestações que nas últimas semanas ocorreram
em todo o País traduzem natural desejo de participação
por parte dos jovens brasileiros. E este é um momento
de extrema importância, de extrema relevância, em que
este Senado Federal teve uma participação importante, considerando que, hoje mesmo, na reunião com o
Presidente do Senado, Renan Calheiros, as Lideranças
do Governo e da Oposição também estão preocupadas
em inserir na pauta deste Congresso Nacional reivindicações que foram apontadas pela população nessas
manifestações que assolam o Brasil inteiro.
Quero dizer, Sr. Presidente, que devemos ouvir a
voz das ruas. Devemos conduzir o diálogo, a troca de
experiências e as mudanças que foram propostas pela
população nessas manifestações por todo o Brasil. O
nosso Partido, o PT, nasceu com a compreensão das
justas aspirações dos brasileiros e cresceu com elas.
Foi nos 12 anos de Governo do Partido dos Trabalhadores, primeiro com o Presidente Lula e agora
com a Presidenta Dilma Rousseff, que se realizou o
maior movimento de inclusão social já vivido no Brasil. Nesse espaço de tempo, 35 milhões de brasileiros
passaram a integrar a classe média, que hoje já representa 53% da população.
Desde o início do atual Governo, outros 22 milhões
de brasileiros deixaram a pobreza extrema, graças a
uma série de iniciativas, dentre as quais cito o Brasil
Sem Miséria, programa de extrema importância que
mostra a vontade intensa que a Presidente Dilma tem
de acabar com a miséria em nosso País.
Já se previa, ao constatar o êxito desse notável
processo de inclusão, que novas demandas surgiriam.
Era mais do que previsível a cobrança de serviços públicos de qualidade, justamente pelos estratos sociais
que se incorporaram às classes médias. Era previsível
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também o anseio de maior participação no processo
decisório.
Se a dimensão das manifestações de rua pode
nos surpreender, o mesmo não se dá com as aspirações
dos que dela participam, pois constituem uma decorrência do processo histórico que vivemos e que, em
sua origem, tem a política de inclusão social que sempre foi uma das principais bandeiras de nosso Partido.
Gostaria de observar, a propósito, que também
em Roraima, nosso Estado, as manifestações ganharam as ruas. Cobram uma série de medidas relevantes
para a população.
Os manifestantes reclamaram inclusive, na manhã de hoje, o afastamento do Governador Anchieta,
lá de Roraima. Um grupo representativo dirigiu-se à
Assembléia Legislativa pedindo aos deputados estaduais o impeachment do Governador. A sessão, então,
parou, não pôde prosseguir.
Até agora, no âmbito de Roraima, nenhuma resposta foi dada a essa manifestação, a essas reivindicações que foram apontadas por um número elevado
de pessoas também querendo participar desse grande
protesto nacional por melhoria de condições de vida,
por melhores transportes coletivos, por uma educação
de melhor qualidade. Enfim, toda essa pauta que é do
conhecimento de todos nós, Senadores e Senadoras.
É uma postura que vemos em Roraima, pela falta de posicionamento das autoridades, dos governantes, diferente da adotada pelo Governo da Presidenta
Dilma. A Presidenta Dilma Rousseff compreendeu a
extensão e a importância desse movimento popular.
No pronunciamento que fez na semana passada, em
rede nacional de rádio e TV, não apenas advertiu para
a impossibilidade de se conviver com o vandalismo e a
violência, como formulou uma série de propostas que
se coadunam como momento histórico.
Destaco, em primeiro lugar, sua abertura para o
diálogo. A Presidenta chamou para conversas diretas
representantes de movimentos que participam das
manifestações de rua. Sentou com eles, dialogou com
eles. Já manteve diversos encontros, sempre disposta a ouvir as reivindicações populares. Reuniu, ainda,
os governadores de todas as unidades da Federação,
além de prefeitos das principais cidades do País, para
formular um novo pacto. Desse novo pacto, consta uma
verdadeira reforma institucional destinada a aproximar
Estado e Nação.
Esse verdadeiro movimento de renovação político-institucional partiria de um plebiscito que autorize a
convocação de Assembleia Constituinte específica. O
plebiscito seria o ponto central de um dos cinco pactos propostos pela Presidente à classe política para
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dar resposta aos brasileiros que clamam por mudanças sociais.
Segundo a Presidenta, o Brasil está maduro para
avançar e já deixou claro que não quer ficar parado
onde está, quer avançar, quer progredir, quer seguir em
frente. A reforma política, segundo ela, deverá ampliar
a participação popular e a cidadania.
Sabemos todos que o combate à corrupção constitui bandeira histórica do Partido e que a própria Presidenta Dilma já fez história – e continua fazendo – ao
lutar contra a corrupção.
Consta, também, das propostas da Presidente
tipificar corrupção como crime hediondo. Nada mais
justo. Dinheiro público desviado, Sr. Presidente, significa menos dinheiro para a educação, que abre portas
para o futuro de nossas crianças, como significa menos
dinheiro também para a saúde, o que representa dor
e morte para a população.
Para a Presidenta, o enfrentamento à corrupção deve se dar de forma mais contundente e uma
iniciativa fundamental é criar nova legislação que
classifique a corrupção dolosa como equivalente a
crime hediondo.
Também incluiu entre os cinco pactos um avanço
na área da saúde. Dilma quer, com os governadores,
acelerar os investimentos já contratados em hospitais,
unidades de pronto atendimento e unidades básicas
de saúde.
Nesse sentido, quando não houver a disponibilidade de médicos brasileiros, a Presidenta deseja
contratar profissionais estrangeiros para trabalhar com
exclusividade no Sistema Único de Saúde.
Desejo aqui destacar que, como disse a Presidenta, não se trata, nem de longe, de uma medida
hostil ou desrespeitosa aos nossos profissionais.
Trata-se de uma ação emergencial, localizada, tendo
em vista a grande dificuldade que estamos enfrentando para encontrar médicos em número suficiente
ou com disposição para trabalhar nas áreas mais
remotas do País.
Bandeira inicial das manifestações que têm marcado o País, um salto de qualidade no transporte público faz também parte, e parte essencial, do pacto
proposto pela Presidente.
O Governo Federal deverá destinar R$500 milhões
para novos investimentos em obras de mobilidade urbana. Com isso, pretende avançar mais rápido em direção ao transporte público de qualidade e acessível.
Além disso, será ampliada a desoneração do PIS-Cofins sobre diesel, o que auxilia no controle das tarifas.
Ainda na reunião com aos governadores e prefeitos, a Presidenta Dilma destacou que é preciso cuidar
melhor da educação. Reconhece, como reconhecemos
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todos nós, que a ampliação do acesso à educação e
valorização dos profissionais exige recursos.
Neste sentido, eu lembro proposta partida...
(Soa a campainha.)
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Só para concluir, Sr. Presidente.
Neste sentido, eu lembro proposta partida dela
própria para que 100% dos royalties do petróleo e 50%
dos recursos do pré-sal sejam investidos na educação.
O projeto tramita no Legislativo com urgência constitucional e cabe a nós, parlamentares, aprovarmos no
menor espaço de tempo possível.
Sr. Presidente, se é inspirador constatarmos que
a população brasileira vai às ruas com uma diversificada agenda de reivindicações, devemos também
reconhecer que atender a essas reivindicações da
população constitui um grande desafio, e devemos
estar à altura dele.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª deseja fazer uso da palavra, Senador?
V. Exª poderá usar da palavra neste momento.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
a todos uma boa noite. Ontem e hoje, muitos das Srªs
e dos Srs. Senadores subiram a esta tribuna, fizeram
suas intervenções no plenário, nas Comissões desta
Casa, todos fazendo uma reflexão sobre o que acontece no Brasil neste exato momento.
O Brasil está passando por um momento muito
importante, que nós precisamos compreender. Todos
temos a responsabilidade de, após uma interpretação
detida, adotar as medidas possíveis de serem adotadas
para atender ao clamor da sociedade brasileira. Mas
precisamos entender também o que é este clamor, o
que quer a sociedade. Acho que isso não é difícil. Da
mesma forma que os meus colegas fizeram, venho para
manifestar a minha opinião sobre o que está acontecendo no Brasil neste momento.
Quero, Sr. Presidente, de início, dizer que, no dia
1º do ano passado, do ano de 2012, apresentei, aqui,
no Senado Federal, um Projeto de Lei que levou o número 2, de 2012. Foi o primeiro projeto protocolado,
mas, por um engano da Mesa, ele levou o número 2.
Eu queria que fosse o primeiro, o número 1, de 2012.
Por isso, foi protocolado no primeiro dia útil de trabalho desta Casa.
Esse projeto, o Projeto nº 2, de 2012, tem o objetivo de inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Trata-se de
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incluir na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)
a disciplina de Cidadania, Moral e Ética no ensino fundamental e de Ética Social e Política no ensino médio,
ambas com o objetivo de transmitir valores morais e
éticos que devem fundamentar a sociedade brasileira.
Além de buscar combater o famigerado jeitinho
brasileiro na formação das nossas crianças e jovens,
minha principal motivação era exatamente criar uma
postura crítica e formar cidadãos politizados, conhecedores dos seus direitos, dos seus deveres, e preparados
para exigi-los do Poder Público estabelecido. Essa é a
intenção principal desse projeto, que foi aprovado no
Plenário do Senado Federal no dia 14 de novembro
de 2012, depois de sua aprovação na Comissão de
Educação desta Casa.
Ele foi enviado à Câmara dos Deputados e tramita
naquela Casa com o número 4.744, de 2012.
Mas, Sr. Presidente, eu achava, quando eu apresentei esse projeto, que o cidadão brasileiro e, sobretudo, a nossa juventude estavam muito alheios à
política nacional. Incomodava-me essa sua suposta
acomodação.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pois eis que nos deparamos, Sr. Presidente, com o
momento atual, que contraria, em grande parte, as
minhas apreensões e as minhas preocupações com a
inércia do nosso povo, porque nós, brasileiros que vivemos a inflação dos 80% ao mês, nas décadas de 80
e 90, nós, brasileiros que conquistamos a democracia,
que conquistamos o direito de eleger um presidente
diretamente, nós, brasileiros que elegemos um presidente e, dois anos depois, não gostamos e o depusemos, por meio das medidas, dos movimentos de ruas
e deste Congresso Nacional, nós experimentamos a
redemocratização e a usamos em sua plenitude, vivemos intensamente a democracia, mas, passados mais
de vinte anos, estávamos acomodados. E eis que, de
repente, não mais que de repente, ergue-se a sociedade brasileira – através dos seus jovens, inicialmente,
e, depois, de todas as famílias – e vem às ruas pedir
uma qualidade de vida melhor.
Sr. Presidente, é por isso que, antes de tudo,
entendo que vivemos um momento belíssimo, motivo
de orgulho e celebração no processo da evolução da
nossa democracia.
Obviamente, repudio toda e qualquer manifestação em que haja violência e que resulte na depredação
do patrimônio público e/ou privado. Acho que qualquer
um de nós, com exceção daqueles vândalos que as
praticam, repudia essas ações. Mas é um momento
poderoso, que demonstra a inquietação daqueles que
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se mobilizam para apresentar demandas legítimas e
corretas aos Poderes da República.
Tenho a convicção de que o estopim, a ponta do
iceberg de todo esse movimento decorreu do aumento
das tarifas de ônibus em algumas capitais do País. Não
é o problema dos R$0,20. Nós sabemos disso. Nunca
foi. Mas é o problema da ineficiência do transporte coletivo, do cidadão que está parado no ponto de ônibus
e vê o seu veículo de locomoção passar e não parar
porque está lotado, de uma demora de três ou quatro
horas para chegar à sua casa, ao final de um turno de
trabalho de oito ou nove horas, de uma demora de três
ou quatro horas para chegar ao trabalho de manhã...
Que qualidade de vida tem esse cidadão? Ele
passa mais tempo se locomovendo ao seu trabalho
e à sua residência do que trabalhando, do que dormindo, do que passa com sua família. É isso. Não são
os R$0,20. Não tenho dúvida disso. É a qualidade de
vida, principalmente a qualidade do transporte coletivo
que leva a ações como essas. Nada mais natural, Sr.
Presidente, na medida em que, cada vez mais, o custo
de vida e a qualidade de vida no Brasil apresentam-se
como obstáculos à maioria do nosso povo.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que o Brasil, hoje, é um país caro, talvez o mais caro do mundo.
Quantos brasileiros já foram ao Paraguai? O Paraguai fica ali, do outro lado do Rio Paraná, passando
a Ponte da Amizade, entre a cidade de Foz do Iguaçu e a Ciudad del Este, lá no meu Estado, o Paraná.
Eu já fui ao Paraguai, já fui à Ciudad del Este. Aquilo
é uma loucura, Sr. Presidente Mário Couto! Milhares,
dezenas, centenas de milhares de brasileiros, de todos
os cantos do País, vão lá, diariamente, para comprar.
E por que vão lá para comprar? Porque é mais barato. Por que é mais barato? A gasolina, por exemplo, é
petróleo brasileiro, refinado em Araucária, na refinaria Repar, transportada por caminhão por 700 ou 800
quilômetros e vendida no Paraguai mais barato do que
é vendida em Curitiba. Qual o valor de um automóvel
no Paraguai e no Brasil? Mas não vamos comparar o
Brasil ao Paraguai.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Qual o valor de um automóvel na Europa, nos Estados
Unidos e no Brasil? As pessoas com um pouco mais
de poder aquisitivo fazem girar a economia de Miami,
de Orlando. E são brasileiros. Retirem os brasileiros
de Orlando e Miami para ver se não quebra o sul dos
Estados Unidos! São milhões de brasileiros que deixam
bilhões de dólares por ano em Miami e em Orlando.
Por quê? Porque lá é mais barato. Deixam de comprar
as coisas do Brasil. Programam uma viagem, vão de
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malas vazias, levando malas dentro de malas, e trazem
malas cheias – e dizem que isso paga, inclusive, a viagem – de eletroeletrônicos, roupas e assim por diante.
Não é diferente em relação ao nosso celular.
Muitos deles são feitos na China. Você compra esse
celular em uma loja, no Brasil, da marca mais famosa
do mundo, e, em uma loja de Paris ou de Nova York,
ele é a metade do preço que se paga no Brasil.
Então, o Brasil é caro, Sr. Presidente. É caro para
comer... E olha que o alimento, no Brasil, nos últimos
40 anos, caiu pela metade do preço. Em 1970, nós
importávamos alimentos. Era muito mais caro. Mas é
caro para se vestir, é caro para se locomover... Melhorou o salário do povo brasileiro? Melhorou, sim. Nós
sabemos disso. O salário mínimo equivalia a menos
de US$100.00 e hoje equivale a quase US$300.00.
Não sabemos mais, porque o dólar está com essa
movimentação toda.
O seu poder aquisitivo, também. Mas as coisas
ficaram caras, e o brasileiro, que vive nesse mundo
globalizado, no mundo das informações via Internet,
que tem o smartphone, a rede social, o tablet, o computador, sabe o que está acontecendo no mundo e
quanto custa qualquer produto em qualquer lugar do
mundo. Ele faz as comparações.
Então, Sr. Presidente, nesse contexto de mudanças,
insere-se, de forma expressiva, a nossa posição, a posição
do Congresso Nacional, porque aqui são feitas as leis.
Se somos reféns das vontades do Poder Judiciário, com seus projetos ou com a sua normatização
através da jurisprudência, ou das medidas provisórias
que vêm do Poder Executivo, ou da vontade do Poder
Executivo na tramitação dos projetos, somos culpados.
Somos culpados, nós, membros do Congresso, porque
damos prioridade a esses projetos e não àqueles cuja
iniciativa é nossa. Aos milhares, eles estão empilhados
nas comissões do Senado e da Câmara dos Deputados.
Não tenho dúvida de que, se fizermos uma análise detida de cada um dos projetos de lei, veremos
que todos os anseios da sociedade estão atendidos
na forma de projetos que tramitam no Congresso Nacional. Mas onde está?
Por isso quero enaltecer o Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, que traz uma proposta
para priorizar algumas ações.
Mas, Sr. Presidente, é preciso ampliar a nossa
capacidade de ouvir o clamor das ruas. É preciso adotar medidas concretas contra a corrupção, algo que
aflige a maioria dos brasileiros. É preciso reformar o
sistema político-eleitoral.
Sabe por que o Brasil é corrupto? Porque o Brasil é burocrático. Quanto mais burocrático é um país,
mais facilidades se vendem. Quanto mais difícil é para
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um cidadão conseguir montar a sua empresa, adquirir
seus alvarás, mais facilidades se vendem.
Eu sou do interior do Estado do Paraná e já vi,
em muitos casos, o dono de uma propriedade rural
chamar o patroleiro – o operador da máquina que está
lá fazendo nada mais do que a sua obrigação – e dizer assim: “Passe aqui no meu carreador a máquina,
e amanhã vou levar-lhe uma leitoa, um carneirinho” ou
“Passe lá em casa, para tomar uma pinga mais tarde”.
Isso é comum no Brasil, em todos os níveis. Corrupção
é um câncer neste País, porque o Brasil é burocrático.
O Brasil é caro porque tem uma taxa tributária
cara, altíssima. Nós pagamos um dos maiores índices
de impostos do planeta.
Sr. Presidente, é preciso reformar o nosso sistema político-eleitoral. Os partidos políticos perderam
a sua função. Qual é a função do meu partido, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro? Do de V.
Exª, o Partido da Social Democracia Brasileira? O do
Partido dos Trabalhadores? O que é partido político?
Será que os membros dos partidos políticos sabem o
que é partido político?
Partido é um grupo de pessoas que partilha de
uma mesma ideia e ideologia, ideologia partidária, que
escreve isso num estatuto, na sua função programática.
Mas o cidadão brasileiro, Sr. Presidente – e peço
mais uns minutos para concluir –, vota no partido ou na
pessoa? Como escolhe o seu representante...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
... na Câmara dos Deputados? Ou no Congresso Nacional? Ou no Poder Executivo? Vota no partido ou
na pessoa?
Nós temos que rever isso. Acho que este é o momento de fazermos, sim, a reforma política e darmos
ao cidadão a resposta que ele quer, o direito de votar
em quem ele quer votar e não no partido.
É preciso, Sr. Presidente, ampliar a qualidade de
vida do brasileiro em geral, com melhorias no transporte, na saúde, na educação e em tantos outros aspectos tão reivindicados pela sociedade.
Enfim, é o momento histórico que não podem
perder aqueles que são responsáveis pela construção
deste nosso amado Brasil. Tenho a convicção de que o
futuro será melhor depois dessa experiência tão rica,
que tanto contribui para a nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E uma boa noite
a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – 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 249, DE 2013
Altera o art. 19 da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, para incluir o princípio
da não concentração regional para a aprovação dos projetos apreciados pelo Ministério da Cultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. ..........................................................
........................................................................
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não concentração regional,
por segmento e por beneficiário, a ser aferido
pelo montante de recursos, pela quantidade
de projetos, pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do valor absoluto
anual de renúncia fiscal.”
§ 9º Para aplicação do princípio da não concentração regional, os recursos destinados por
esta lei serão aplicados nos projetos que serão
classificados por região do País e na mesma
proporção da população de cada região apurada no censo demográfico imediatamente
anterior à apresentação dos projetos. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Federal de Incentivo à Cultura e por Lei Rouanet, institui políticas públicas para
a cultura nacional, viabilizando o seu fomento.
O art. 1º da Lei trata das diretrizes do Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Entre elas está
promover e estimular a regionalização da produção
cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais (art. 1º, inciso II).
Depreende-se, então, que os recursos para apoio
à cultura deveriam ser bem distribuídos entre Estados
e regiões do País. Mas não é o que ocorre.
Segundo dados do Ministério da Cultura, o Sudeste ficou com 75% dos recursos em 2012. Em seguida,
a região Sul ficou com 12,9% dos recursos. As duas
regiões mais desenvolvidas do País se apropriaram,
então, de quase 88% dos recursos destinados ao fomento à cultura no âmbito da Lei Rouanet. Já as regiões menos desenvolvidas ficaram com percentuais
bem menores dos recursos, a saber: Nordeste, com
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6,7%; Centro-Oeste, com 4,4%; e Norte, com 0,9%,
apenas 12% do total.
Há, então, uma clara concentração regional dos
recursos, contrariando o próprio espírito da Lei, que,
como mencionado, tem como uma de suas diretrizes
o fomento à produção cultural local.
A maior parte dos recursos disponíveis é captada
por meio do art. 18 da Lei Rouanet, que estabelece,
in verbis:
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas
físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de
parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto
a projetos culturais apresentados por pessoas
físicas ou por pessoas jurídicas de natureza
cultural, como através de contribuições ao
FNC, nos termos do art. 5º, inciso II, desta Lei,
desde que os projetos atendam aos critérios
estabelecidos no art. 1º desta Lei.
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no §
3º, previamente aprovados pelo Ministério da
Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.
........................................................................
Os recursos previstos no art. 18 são, portanto,
oriundos do imposto sobre a renda devido por pessoas
físicas ou jurídicas aplicados em atividades culturais.
Segundo a publicação “Informações Gerenciais” do
Ministério da Cultura, os recursos alcançaram mais
de R$ 1,13 bilhão em 2012, o equivalente a mais de
90% dos recursos captados no âmbito do Capítulo IV
da Lei Rouanet, “Do Incentivo a Projetos Culturais”.
O art. 18 estabelece que os projetos atendam
aos critérios estabelecidos no art. 1º da Lei, entre os
quais está, como já mencionado, “estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com
valorização de recursos humanos e conteúdos locais”.
A preocupação com a regionalização está presente em outros pontos da Lei Rouanet, como na
parte que trata do Fundo Nacional de Cultura. O art.
4º, inciso I, por exemplo, estabelece que o objetivo do
Fundo Nacional de Cultura (FNC) é captar e destinar
recursos para projetos culturais compatíveis com as
finalidades do Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac) e de estimular a distribuição regional equita-
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tiva dos recursos a serem aplicados na execução de
projetos culturais e artísticos.
Apesar de a regionalização ser uma diretriz importante, ela não vem ocorrendo, como mostra a excessiva concentração da aplicação dos recursos na
porção meridional do País.
O intuito deste Projeto de Lei é incluir a regionalização dos recursos entre os princípios a serem observados pelo Ministério da Cultura quando da análise
dos projetos, de modo que a equidade regional seja
uma realidade e não apenas um objetivo.
Para isso, proponho a alteração da redação do
art. 19 da Lei Rouanet. Ali está estabelecido que os
projetos culturais sejam apresentados ao Ministério
da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de
seu enquadramento nos objetivos do Pronac.
Os parágrafos do art. 19 estabelecem as diretrizes
que o Ministério deverá seguir ao apreciar os projetos.
Entre elas está a não concentração dos recursos por
segmento e por beneficiário – estabelecida no § 8º –,
a ser aferida levando-se em consideração os seguintes critérios: o montante de recursos, a quantidade de
projetos, a capacidade executiva e a disponibilidade
do valor absoluto anual de renúncia fiscal.
Portanto, minha sugestão é que, durante a análise dos projetos, o Ministério também tenha que considerar o princípio da não concentração regional dos
recursos, considerando-se os critérios já estabelecidos
no § 8º do art. 19 da Lei nº 8.313, de 1991. Creio que
essa alteração promoverá a distribuição equitativa dos
recursos entre as regiões brasileiras, razão pela qual
sugiro a mudança da redação desse dispositivo.
Por todas essas razões, peço aos Nobres Pares
o apoio para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (Pronac), com a finalidade de captar
e canalizar recursos para o setor de modo a:
....................................................................................
Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei
serão apresentados ao Ministério da Cultura, ou a quem
este delegar atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento
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nos objetivos do PRONAC. (Redação dada pela Lei
nº 9.874, de 1999)
....................................................................................
§ 8o Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração por segmento
e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela quantidade de projetos, pela respectiva
capacidade executiva e pela disponibilidade do valor
absoluto anual de renúncia fiscal. (Incluído pela Lei
nº 9.874, 1999)
....................................................................................
Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. – Fernando Collor,
Jarbas Passarinho.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.12.1991

(Às Comissões de Desenvolvimento Regional
e Turismo; e de Educação, Cultura e Esporte,
cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 250, DE 2013
Acrescenta o art. 24-A à Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, para impor ao poder público o dever de coletar informações biométricas e de material genético dos pais e
parentes das crianças desaparecidas ou
em situação de risco, e das crianças e adolescentes em processo de adoção ou em
situação de risco, cujas famílias não sejam
conhecidas, reunindo-as em um banco de
dados nacional de perfis genéticos e biométricos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Seção I do Capítulo III do Título II da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 24-A:
“Art. 24-A. É obrigatória a coleta, pelo poder
público, de informações biométricas e de material genético de crianças e adolescentes em
processo de adoção, bem como daqueles, vivos
ou mortos, cujas famílias não sejam conhecidas, com a finalidade exclusiva de consulta a
bases de dados de crianças e adolescentes
desaparecidos ou em situação de risco.
§ 1º É obrigatória a coleta, pelo poder público, de informações biométricas e de material
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genético dos pais e parentes das crianças e
adolescentes desaparecidos ou em situações
de risco, salvo se houver recusa, por escrito,
deles.
§ 2º As informações biométricas e de material genético mencionadas neste artigo serão
reunidas em um banco de dados nacional de
perfis genéticos e biométricos.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor depois de transcorridos cento e oitenta dias da data de sua publicação.
Justificação
É alarmante o número de crianças e adolescentes
em situação de risco no Brasil. Todos os anos chegam
ao conhecimento das autoridades informações a respeito de crianças que estão submetidas a algum tipo
de violência ou exploração, como os maus tratos físicos
e psicológicos, o trabalho escravo e o abuso sexual.
Nesse cenário desolador, destaca-se o desaparecimento de crianças e adolescentes, que não deixam
vestígios dos seus paradeiros, causando invariavelmente elevado sofrimento a muitas famílias brasileiras.
Um dos mais modernos instrumentos científicos
à disposição dos órgãos de segurança pública para a
solução dos casos de desaparecimento de crianças e
adolescentes é a genética forense, que possibilita a
identificação da criança ou do adolescente encontrado,
a partir da comparação do seu material genético com
o de possíveis parentes.
Assim, a coleta de material genético de crianças
e adolescentes vivos ou mortos, cujas famílias sejam
desconhecidas, pode facilitar a reunião familiar no caso
de crianças e adolescentes abrigados, que não saibam ou não queiram identificar seus pais, bem como
amenizar a angústia dos familiares de desaparecidos
eventualmente encontrados mortos.
Por outro lado, não se pode olvidar que a coleta
de informações genéticas e biométricas dos pais das
crianças desaparecidas ou em situação de risco, que
se justifica pela possibilidade de comparação de marcadores genéticos e biométricos, irá conferir elevado
grau de segurança e acerto a respeito da identidade
real das crianças e adolescentes que chegam aos orfanatos e abrigos para serem adotadas, uma vez que
tais informações genéticas e biométricas poderão ser
utilizadas para a reunião das famílias afligidas pelos casos de desaparecimento de crianças ou adolescentes.
A presente proposta foi uma sugestão do Dr. Paulo
Roberto Fagundes, Perito Criminal Federal, aposentado, que por muitos anos foi Diretor Técnico-Científico
da Polícia Federal.
Convencido, por tais razões, de que a proposição
significa não apenas avanço para a solução dos casos
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de desaparecimento de crianças e adolescentes, mas
o fortalecimento dos mais elevados interesses da sociedade brasileira, esperamos contar com o necessário
apoio de nossos Pares para a aprovação da matéria.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Texto compilado
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. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder
poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento
injustificado dos deveres e obrigações a que alude o
art. 22. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência
....................................................................................
Art. 267. Revogam-se as Leis n.º 4.513, de 1964,
e 6.697, de 10 de outubro de 1979 (Código de Menores), e as demais disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – Fernando Collor – Bernardo Cabral – Carlos Chiarelli – Antônio Magri –
Margarida Procópio.
Este texto não substitui o publicado no DOU 16.7.1990 e retificado
em 27.9.1990

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 251, DE 2013
Incentiva a aquaponia, pelo uso integrado e
sustentável dos recursos hídricos na aquicultura e agricultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei incentiva a aquaponia, pelo uso
integrado dos recursos hídricos na aquicultura e na
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agricultura, com vistas à produção e comercialização
de produtos aquícolas e agrícolas.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei entende-se por:
Aquaponia – a produção sustentável de pescado
pela aquicultura associada à produção hidropônica de
vegetais, principalmente verduras e legumes, em sistemas fechados de circulação e baixo consumo de água;
Recursos hídricos utilizados na aquaponia – os
recursos hídricos extraídos de lagoas, açudes, barragens, poços artesianos, rios, canais e águas subterrâneas, destinados à aquaponia.
Art. 2º Para os fins desta Lei, a aquaponia é uma
atividade não consuntiva, quanto ao uso da água, cujos
resíduos advindos do uso de ração e dejetos do metabolismo dos peixes são aproveitados como fonte de
nutrientes para a agricultura, em um sistema fechado
de água reciclável.
Parágrafo único. Os projetos de aquaponia estarão isentos da licença a que se refere o art. 25 da Lei
nº 11.959, de 29 de junho de 2009.
Art. 3º Os proprietários rurais que desenvolvem
aquaponia gozam dos seguintes benefícios:
Prioridade na concessão e renovação de outorga
de direitos de uso de recursos hídricos a que se refere
a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;
Incentivos fiscais, na forma da lei;
Fornecedor preferencial da produção aquícola
e agrícola ao Programa de Aquisição de Alimentos –
PAA do Governo Federal, de que trata o artigo 19 da
Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003;
Crédito rural com juros mais baixos, na forma do
regulamento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A aquaponia é o sistema de produção de peixes
integrado ao de vegetais de forma que haja benefícios
para ambos. O princípio é de que os peixes criados
com ração geram dejetos que são aproveitados pelas
plantas cultivadas sem solo. O substrato das plantas
funciona como filtro biológico transformando a matéria
orgânica em sais que são absorvidos pelos vegetais
e a água retorna ao viveiro de peixes com qualidade
para o seu reuso. Nos Estados Unidos, Austrália e em
alguns países Asiáticos já se pratica essa modalidade
de produção há mais de 30 anos.
Sistemas Aquapônicos são mais fáceis de operar do que os sistemas hidropônicos porque requerem
menos monitoramento e, geralmente, têm uma maior
margem de segurança para assegurar água de boa
qualidade.
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A água residuária da aquaponia apresenta um teor
maior de nutrientes NPK em relação à água de outras
fontes, exercendo boa influência nutricional nas plantas.
É importante também destacar que o uso de fertilizantes industriais na agricultura está diretamente
ligado à queima de combustíveis fósseis para sua produção e, consequentemente, ao aquecimento global. A
aquaponia ao reciclar os nutrientes dos peixes para as
plantas também contribui para se produzir alimentos
com menor impacto ao meio ambiente.
Além de se diversificar a produção com uso racional de água há também o fato de se estar oferecendo
ao consumidor um produto mais natural, sem o uso de
adubos químicos sintéticos.
Uma das vantagens deste sistema é que as hortaliças apresentam um ciclo curto e os resultados se
apresentam rapidamente. Os fatores econômicos também se mostram adequados com conversão alimentar
dos peixes próximas de 1,1 : 1, custos de energia elétrica reduzidos devido ao compartilhamento do recurso pelas das atividades e custo da produção vegetal
restrita ao custo das mudas, parte da energia e mão
de obra para plantio e colheita.
O sistema, por ser fechado, não oferece o perigo
de uma espécie exótica escapar para os rios. Outro
impacto positivo é a economia de água. Enquanto num
sistema convencional se utiliza 16 mil litros para produzir um quilo de peixe, na aquaponia são só 200 litros
por quilo de peixe. Além disso, a água com os dejetos
dos peixes não é jogada na natureza, como ocorre no
sistema convencional de produção.
A produtividade da aquaponia também é muito
maior se comparado aos sistemas tradicionais tanto
de criação de peixe quanto de cultivo de hortaliças. O
cultivo tradicional de alface produz 50 toneladas por
hectare, na aquaponia seriam 300 toneladas no mesmo
espaço. Além disso, na aquaponia a colheita é feita a
cada 30 dias, o que demoraria 45 dias no modo normal.
Em relação aos peixes, o ciclo de produção diminui de 6 meses a um ano para apenas quatro meses.
Os peixes são pecilotérmicos e abaixo de 24°C já diminuem o metabolismo, e, em geral, abaixo de 20 °C
não comem mais e param de crescer. Como é possível
controlar a temperatura, mantendo-a entre 26 e 28°C,
o desempenho da aquaponia é bem melhor.
Quanto à manutenção do sistema, há mais vantagens. A alimentação dos peixes é feita três vezes
ao dia, e a descarga para limpeza é feita depois da
alimentação da manhã e da tarde. O restante do processo é todo automatizado. O investimento mensal
também é baixo: apenas o custo da ração e da energia
usada para bombear a água entre os filtros e os tanques de criação e, do reservatório para o biodigestor.
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O biogás produzido pode ser encaminhado para um
gerador de energia elétrica, tornando o sistema ainda
mais sustentável.
O Brasil necessita de estímulos a sistemas de
produção sustentáveis, sobretudo os aplicáveis à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais,
como a aquaponia.
Pela razões acima expostas, contamos com a
colaboração das Senhoras Senadoras e dos Senhores
Senadores na aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009
Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e
da Pesca, regula as atividades pesqueiras,
revoga a Lei no 7.679, de 23 de novembro
de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei no
221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras
providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Normas Gerais da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura e da Pesca
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da
Pesca, formulada, coordenada e executada com o objetivo de promover:
I – o desenvolvimento sustentável da pesca e da
aquicultura como fonte de alimentação, emprego, renda
e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos
pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos decorrentes, em harmonia com a preservação
e a conservação do meio ambiente e da biodiversidade;
II – o ordenamento, o fomento e a fiscalização
da atividade pesqueira;
III – a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas
aquáticos;
IV – o desenvolvimento socioeconômico, cultural
e profissional dos que exercem a atividade pesqueira,
bem como de suas comunidades.
CAPÍTULO II
Definições
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I – recursos pesqueiros: os animais e os vegetais
hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesqui-
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sa pela pesca amadora, de subsistência, científica,
comercial e pela aquicultura;
II – aquicultura: a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá
total ou parcialmente em meio aquático, implicando
a propriedade do estoque sob cultivo, equiparada à
atividade agropecuária e classificada nos termos do
art. 20 desta Lei;
III – pesca: toda operação, ação ou ato tendente
a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros;
IV – aquicultor: a pessoa física ou jurídica que,
registrada e licenciada pelas autoridades competentes,
exerce a aquicultura com fins comerciais;
V – armador de pesca: a pessoa física ou jurídica
que, registrada e licenciada pelas autoridades competentes, apresta, em seu nome ou sob sua responsabilidade, embarcação para ser utilizada na atividade
pesqueira pondo-a ou não a operar por sua conta;
VI – empresa pesqueira: a pessoa jurídica que,
constituída de acordo com a legislação e devidamente
registrada e licenciada pelas autoridades competentes, dedica-se, com fins comerciais, ao exercício da
atividade pesqueira prevista nesta Lei;
VII – embarcação brasileira de pesca: a pertencente a pessoa natural residente e domiciliada no Brasil
ou a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País, bem como
aquela sob contrato de arrendamento por empresa
pesqueira brasileira;
VIII – embarcação estrangeira de pesca: a pertencente a pessoa natural residente e domiciliada no
exterior ou a pessoa jurídica constituída segundo as
leis de outro país, em que tenha sede e administração,
ou, ainda, as embarcações brasileiras arrendadas a
pessoa física ou jurídica estrangeira;
IX – transbordo do produto da pesca: fase da
atividade pesqueira destinada à transferência do pescado e dos seus derivados de embarcação de pesca
para outra embarcação;
X – áreas de exercício da atividade pesqueira: as
águas continentais, interiores, o mar territorial, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva brasileira, o alto-mar e outras áreas de pesca, conforme
acordos e tratados internacionais firmados pelo Brasil,
excetuando-se as áreas demarcadas como unidades
de conservação da natureza de proteção integral ou
como patrimônio histórico e aquelas definidas como
áreas de exclusão para a segurança nacional e para
o tráfego aquaviário;
XI – processamento: fase da atividade pesqueira
destinada ao aproveitamento do pescado e de seus
derivados, provenientes da pesca e da aquicultura;
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XII – ordenamento pesqueiro: o conjunto de normas e ações que permitem administrar a atividade
pesqueira, com base no conhecimento atualizado dos
seus componentes biológico-pesqueiros, ecossistêmico, econômicos e sociais;
XIII – águas interiores: as baías, lagunas, braços
de mar, canais, estuários, portos, angras, enseadas,
ecossistemas de manguezais, ainda que a comunicação
com o mar seja sazonal, e as águas compreendidas
entre a costa e a linha de base reta, ressalvado o disposto em acordos e tratados de que o Brasil seja parte;
XIV – águas continentais: os rios, bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de
água não marinha, naturais ou artificiais, e os canais
que não tenham ligação com o mar;
XV – alto-mar: a porção de água do mar não
incluída na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores e continentais de outro
Estado, nem nas águas arquipelágicas de Estado
arquipélago;
XVI – mar territorial: faixa de 12 (doze) milhas
marítimas de largura, medida a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como
indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente pelo Brasil;
XVII – zona econômica exclusiva: faixa que se
estende das 12 (doze) às 200 (duzentas) milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem
para medir a largura do mar territorial;
XVIII – plataforma continental: o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do
mar territorial, em toda a extensão do prolongamento
natural do território terrestre, até o bordo exterior da
margem continental, ou até uma distância de 200 (duzentas) milhas marítimas das linhas de base, a partir
das quais se mede a largura do mar territorial, nos
casos em que o bordo exterior da margem continental
não atinja essa distância;
XIX – defeso: a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como
paralisações causadas por fenômenos naturais ou
acidentes;
XX – (VETADO);
XXI – pescador amador: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade
competente, pratica a pesca sem fins econômicos;
XXII – pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada
pelo órgão público competente, exerce a pesca com
fins comerciais, atendidos os critérios estabelecidos
em legislação específica.
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CAPÍTULO III
Da Sustentabilidade do Uso dos
Recursos Pesqueiros e da Atividade de Pesca
Seção I
Da Sustentabilidade do Uso dos
Recursos Pesqueiros
Art. 3o Compete ao poder público a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira, conciliando o equilíbrio entre
o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos
e sociais, calculando, autorizando ou estabelecendo,
em cada caso:
I – os regimes de acesso;
II – a captura total permissível;
III – o esforço de pesca sustentável;
IV – os períodos de defeso;
V – as temporadas de pesca;
VI – os tamanhos de captura;
VII – as áreas interditadas ou de reservas;
VIII – as artes, os aparelhos, os métodos e os
sistemas de pesca e cultivo;
IX – a capacidade de suporte dos ambientes;
X – as necessárias ações de monitoramento,
controle e fiscalização da atividade;
XI – a proteção de indivíduos em processo de
reprodução ou recomposição de estoques.
§ 1o O ordenamento pesqueiro deve considerar
as peculiaridades e as necessidades dos pescadores
artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar,
visando a garantir sua permanência e sua continuidade.
§ 2o Compete aos Estados e ao Distrito Federal
o ordenamento da pesca nas águas continentais de
suas respectivas jurisdições, observada a legislação
aplicável, podendo o exercício da atividade ser restrita
a uma determinada bacia hidrográfica.
Seção II
Da Atividade Pesqueira
Art. 4o A atividade pesqueira compreende todos os
processos de pesca, explotação e exploração, cultivo,
conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros.
Parágrafo único. Consideram-se atividade pesqueira artesanal, para os efeitos desta Lei, os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos
de pesca, os reparos realizados em embarcações de
pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal.
Art. 5o O exercício da atividade pesqueira somente
poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo
emitido pela autoridade competente, asseguradas:
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I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios
de preservação da biodiversidade e o uso sustentável
dos recursos naturais;
II – a busca de mecanismos para a garantia da
proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais;
III – a busca da segurança alimentar e a sanidade
dos alimentos produzidos.
Art. 6o O exercício da atividade pesqueira poderá
ser proibido transitória, periódica ou permanentemente, nos termos das normas específicas, para proteção:
I – de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados;
II – do processo reprodutivo das espécies e de
outros processos vitais para a manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros;
III – da saúde pública;
IV – do trabalhador.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo, o exercício da atividade pesqueira é proibido:
I – em épocas e nos locais definidos pelo órgão
competente;
II – em relação às espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos não permitidos
pelo órgão competente;
III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente;
IV – em quantidade superior à permitida pelo
órgão competente;
V – em locais próximos às áreas de lançamento
de esgoto nas águas, com distância estabelecida em
norma específica;
VI – em locais que causem embaraço à navegação;
VII – mediante a utilização de:
a) explosivos;
b) processos, técnicas ou substâncias que, em
contato com a água, produzam efeito semelhante ao
de explosivos;
c) substâncias tóxicas ou químicas que alterem
as condições naturais da água;
d) petrechos, técnicas e métodos não permitidos
ou predatórios.
§ 2o São vedados o transporte, a comercialização,
o processamento e a industrialização de espécimes
provenientes da atividade pesqueira proibida.
Art. 7o O desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira dar-se-á mediante:
I – a gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros;
II – a determinação de áreas especialmente protegidas;

JUNHO DE39793
2013

Quarta-feira 26

III – a participação social;
IV – a capacitação da mão de obra do setor pesqueiro;
V – a educação ambiental;
VI – a construção e a modernização da infraestrutura portuária de terminais portuários, bem como a
melhoria dos serviços portuários;
VII – a pesquisa dos recursos, técnicas e métodos pertinentes à atividade pesqueira;
VIII – o sistema de informações sobre a atividade pesqueira;
IX – o controle e a fiscalização da atividade pesqueira;
X – o crédito para fomento ao setor pesqueiro.
CAPÍTULO IV
Da Pesca
Seção I
Da Natureza da Pesca
Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:
I – comercial:
a) artesanal: quando praticada diretamente por
pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção
próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte;
b) industrial: quando praticada por pessoa física
ou jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes,
utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande
porte, com finalidade comercial;
II – não comercial:
a) científica: quando praticada por pessoa física
ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica;
b) amadora: quando praticada por brasileiro ou
estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos
em legislação específica, tendo por finalidade o lazer
ou o desporto;
c) de subsistência: quando praticada com fins de
consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e
utilizando petrechos previstos em legislação específica.
Seção II
Das Embarcações de Pesca
Art. 9o Podem exercer a atividade pesqueira em
áreas sob jurisdição brasileira:
I – as embarcações brasileiras de pesca;
II – as embarcações estrangeiras de pesca cobertas por acordos ou tratados internacionais firmados
pelo Brasil, nas condições neles estabelecidas e na
legislação específica;
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III – as embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por empresas, armadores e cooperativas brasileiras de produção de pesca, nos termos e condições
estabelecidos em legislação específica.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se
equiparadas às embarcações brasileiras de pesca as
embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por
pessoa física ou jurídica brasileira.
§ 2o A pesca amadora ou esportiva somente poderá utilizar embarcações classificadas pela autoridade
marítima na categoria de esporte e recreio.
Art. 10. Embarcação de pesca, para os fins desta
Lei, é aquela que, permissionada e registrada perante
as autoridades competentes, na forma da legislação
específica, opera, com exclusividade, em uma ou mais
das seguintes atividades:
I – na pesca;
II – na aquicultura;
III – na conservação do pescado;
IV – no processamento do pescado;
V – no transporte do pescado;
VI – na pesquisa de recursos pesqueiros.
§ 1o As embarcações que operam na pesca comercial se classificam em:
I – de pequeno porte: quando possui arqueação
bruta – AB igual ou menor que 20 (vinte);
II – de médio porte: quando possui arqueação
bruta – AB maior que 20 (vinte) e menor que 100 (cem);
III – de grande porte: quando possui arqueação
bruta – AB igual ou maior que 100 (cem).
§ 2o Para fins creditícios, são considerados bens
de produção as embarcações, as redes e os demais
petrechos utilizados na pesca ou na aquicultura comercial.
§ 3o Para fins creditícios, são considerados instrumentos de trabalho as embarcações, as redes e
os demais petrechos e equipamentos utilizados na
pesca artesanal.
§ 4o A embarcação utilizada na pesca artesanal,
quando não estiver envolvida na atividade pesqueira,
poderá transportar as famílias dos pescadores, os
produtos da pequena lavoura e da indústria doméstica, observadas as normas da autoridade marítima
aplicáveis ao tipo de embarcação.
§ 5o É permitida a admissão, em embarcações
pesqueiras, de menores a partir de 14 (catorze) anos
de idade, na condição de aprendizes de pesca, observadas as legislações trabalhista, previdenciária e de
proteção à criança e ao adolescente, bem como as
normas da autoridade marítima.
Art. 11. As embarcações brasileiras de pesca
terão, no curso normal de suas atividades, prioridades no acesso aos portos e aos terminais pesqueiros
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nacionais, sem prejuízo da exigência de prévia autorização, podendo a descarga de pescado ser feita pela
tripulação da embarcação de pesca.
Parágrafo único. Não se aplicam à embarcação
brasileira de pesca ou estrangeira de pesca arrendada por empresa brasileira as normas reguladoras do
tráfego de cabotagem e as referentes à praticagem.
Art. 12. O transbordo do produto da pesca, desde que previamente autorizado, poderá ser feito nos
termos da regulamentação específica.
§ 1o O transbordo será permitido, independentemente de autorização, em caso de acidente ou defeito
mecânico que implique o risco de perda do produto da
pesca ou seu derivado.
§ 2o O transbordo de pescado em área portuária,
para embarcação de transporte, poderá ser realizado
mediante autorização da autoridade competente, nas
condições nela estabelecidas.
§ 3o As embarcações pesqueiras brasileiras poderão desembarcar o produto da pesca em portos de
países que mantenham acordo com o Brasil e que
permitam tais operações na forma do regulamento
desta Lei.
§ 4o O produto pesqueiro ou seu derivado oriundo
de embarcação brasileira ou de embarcação estrangeira de pesca arrendada à pessoa jurídica brasileira
é considerado produto brasileiro.
Art. 13. A construção e a transformação de embarcação brasileira de pesca, assim como a importação ou arrendamento de embarcação estrangeira de
pesca, dependem de autorização prévia das autoridades competentes, observados os critérios definidos na
regulamentação pertinente.
§ 1o A autoridade competente poderá dispensar,
nos termos da legislação específica, a exigência de que
trata o caput deste artigo para a construção e transformação de embarcação utilizada nas pescas artesanal
e de subsistência, atendidas as diretrizes relativas à
gestão dos recursos pesqueiros.
§ 2o A licença de construção, de alteração ou de
reclassificação da embarcação de pesca expedida pela
autoridade marítima está condicionada à apresentação
da Permissão Prévia de Pesca expedida pelo órgão
federal competente, conforme parâmetros mínimos
definidos em regulamento conjunto desses órgãos.
Seção III
Dos Pescadores
Art. 14. (VETADO)
Art. 15. (VETADO)
Art. 16. (VETADO)
Art. 17. (VETADO)
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CAPÍTULO V
Da Aqüicultura
Art. 18. O aquicultor poderá coletar, capturar e
transportar organismos aquáticos silvestres, com finalidade técnico-científica ou comercial, desde que
previamente autorizado pelo órgão competente, nos
seguintes casos:
I – reposição de plantel de reprodutores;
II – cultivo de moluscos aquáticos e de macroalgas disciplinado em legislação específica.
Art. 19. A aquicultura é classificada como:
I – comercial: quando praticada com finalidade
econômica, por pessoa física ou jurídica;
II – científica ou demonstrativa: quando praticada unicamente com fins de pesquisa, estudos ou demonstração por pessoa jurídica legalmente habilitada
para essas finalidades;
III – recomposição ambiental: quando praticada
sem finalidade econômica, com o objetivo de repovoamento, por pessoa física ou jurídica legalmente
habilitada;
IV – familiar: quando praticada por unidade unifamiliar, nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho
de 2006;
V – ornamental: quando praticada para fins de
aquariofilia ou de exposição pública, com fins comerciais ou não.
Art. 20. O regulamento desta Lei disporá sobre
a classificação das modalidades de aquicultura a que
se refere o art. 19, consideradas:
I – a forma do cultivo;
II – a dimensão da área explorada;
III – a prática de manejo;
IV – a finalidade do empreendimento.
Parágrafo único. As empresas de aquicultura são
consideradas empresas pesqueiras.
Art. 21. O Estado concederá o direito de uso de
águas e terrenos públicos para o exercício da aquicultura.
Art. 22. Na criação de espécies exóticas, é responsabilidade do aquicultor assegurar a contenção
dos espécimes no âmbito do cativeiro, impedindo seu
acesso às águas de drenagem de bacia hidrográfica
brasileira.
Parágrafo único. Fica proibida a soltura, no ambiente natural, de organismos geneticamente modificados, cuja caracterização esteja em conformidade
com os termos da legislação específica.
Art. 23. São instrumentos de ordenamento da
aquicultura os planos de desenvolvimento da aquicultura, os parques e áreas aquícolas e o Sistema
Nacional de Autorização de Uso de Águas da União
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para fins de aquicultura, conforme definidos em regulamentação específica.
Parágrafo único. A implantação de empreendimentos aquícolas em áreas de salinas, salgados,
apicuns, restingas, bem como em todas e quaisquer
áreas adjacentes a rios, lagoas, lagos, açudes, deverá
observar o contido na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código Florestal, na Medida Provisória
no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, e nas demais
legislações pertinentes que dispõem sobre as Áreas
de Preservação Permanente – APP.
CAPÍTULO VI
Do Acesso aos Recursos Pesqueiros
Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como a embarcação de
pesca devem ser previamente inscritas no Registro
Geral da Atividade Pesqueira – RGP, bem como no
Cadastro Técnico Federal – CTF na forma da legislação específica.
Parágrafo único. Os critérios para a efetivação do
Registro Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no regulamento desta Lei.
Art. 25. A autoridade competente adotará, para
o exercício da atividade pesqueira, os seguintes atos
administrativos:
I – concessão: para exploração por particular de
infraestrutura e de terrenos públicos destinados à exploração de recursos pesqueiros;
II – permissão: para transferência de permissão;
para importação de espécies aquáticas para fins ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo
vital; para construção, transformação e importação de
embarcações de pesca; para arrendamento de embarcação estrangeira de pesca; para pesquisa; para o exercício de aquicultura em águas públicas; para instalação
de armadilhas fixas em águas de domínio da União;
III – autorização: para operação de embarcação
de pesca e para operação de embarcação de esporte
e recreio, quando utilizada na pesca esportiva; e para a
realização de torneios ou gincanas de pesca amadora;
IV – licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo; para o aquicultor; para o armador
de pesca; para a instalação e operação de empresa
pesqueira;
V – cessão: para uso de espaços físicos em corpos d’água sob jurisdição da União, dos Estados e do
Distrito Federal, para fins de aquicultura.
§ 1o Os critérios para a efetivação do Registro
Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no
regulamento desta Lei.
§ 2o A inscrição no RGP é condição prévia para
a obtenção de concessão, permissão, autorização e
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licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira.
Art. 26. Toda embarcação nacional ou estrangeira
que se dedique à pesca comercial, além do cumprimento das exigências da autoridade marítima, deverá
estar inscrita e autorizada pelo órgão público federal
competente.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no
caput deste artigo implicará a interdição do barco até
a satisfação das exigências impostas pelas autoridades competentes.
CAPÍTULO VII
Do Estímulo à Atividade Pesqueira
Art. 27. São considerados produtores rurais e beneficiários da política agrícola de que trata o art. 187
da Constituição Federal as pessoas físicas e jurídicas
que desenvolvam atividade pesqueira de captura e
criação de pescado nos termos desta Lei.
§ 1o Podem ser beneficiários do crédito rural
de comercialização os agentes que desenvolvem
atividades de transformação, processamento e industrialização de pescado, desde que atendido o
disposto no § 1o do art. 49 da Lei no 8.171, de 17 de
janeiro de 1991.
§ 2o Fica o Poder Executivo autorizado a criar
sistema nacional de informações sobre a pesca e a
aquicultura, com o objetivo de coletar, agregar, intercambiar e disseminar informações sobre o setor pesqueiro e aquícola nacional.
Art. 28. As colônias de pescadores poderão organizar a comercialização dos produtos pesqueiros
de seus associados, diretamente ou por intermédio
de cooperativas ou outras entidades constituídas especificamente para esse fim.
Art. 29. A capacitação da mão de obra será orientada para o desenvolvimento sustentável da atividade
pesqueira.
Parágrafo único. Cabe ao poder público e à iniciativa privada a promoção e o incentivo da pesquisa
e capacitação da mão de obra pesqueira.
Art. 30. A pesquisa pesqueira será destinada a
obter e proporcionar, de forma permanente, informações
e bases científicas que permitam o desenvolvimento
sustentável da atividade pesqueira.
§ 1o Não se aplicam à pesquisa científica as
proibições estabelecidas para a atividade pesqueira
comercial.
§ 2o A coleta e o cultivo de recursos pesqueiros
com finalidade científica deverão ser autorizados pelo
órgão ambiental competente.
§ 3o O resultado das pesquisas deve ser difundido para todo o setor pesqueiro.
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CAPÍTULO VIII
Da Fiscalização e das Sanções
Art. 31. A fiscalização da atividade pesqueira
abrangerá as fases de pesca, cultivo, desembarque,
conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros,
bem como o monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos.
Parágrafo único. A fiscalização prevista no caput
deste artigo é de competência do poder público federal, observadas as competências estadual, distrital e
municipal pertinentes.
Art. 32. A autoridade competente poderá determinar a utilização de mapa de bordo e dispositivo de
rastreamento por satélite, bem como de qualquer outro dispositivo ou procedimento que possibilite o monitoramento a distância e permita o acompanhamento, de forma automática e em tempo real, da posição
geográfica e da profundidade do local de pesca da
embarcação, nos termos de regulamento específico.
Art. 33. As condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente serão punidas
na forma da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
e de seu regulamento.
CAPITULO IX
Disposições Gerais
Art. 34. O órgão responsável pela gestão do uso
dos recursos pesqueiros poderá solicitar amostra de
material biológico oriundo da atividade pesqueira, sem
ônus para o solicitante, com a finalidade de geração
de dados e informações científicas, podendo ceder o
material a instituições de pesquisa.
Art. 35. A autoridade competente, nos termos da
legislação específica e sem comprometer os aspectos
relacionados à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e às condições de habitabilidade
da embarcação, poderá determinar que os proprietários, armadores ou arrendatários das embarcações
pesqueiras mantenham a bordo da embarcação, sem
ônus para a referida autoridade, acomodações e alimentação para servir a:
I – observador de bordo, que procederá à coleta
de dados, material para pesquisa e informações de
interesse do setor pesqueiro, assim como ao monitoramento ambiental;
II – cientista brasileiro que esteja realizando pesquisa de interesse do Sistema Nacional de Informações
da Pesca e Aquicultura.
Art. 36. A atividade de processamento do produto
resultante da pesca e da aquicultura será exercida de
acordo com as normas de sanidade, higiene e segurança, qualidade e preservação do meio ambiente e
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estará sujeita à observância da legislação específica
e à fiscalização dos órgãos competentes.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 37. Esta Lei entra em vigor após decorridos
60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.
Art. 38. Ficam revogados a Lei no 7.679, de 23
de novembro de 1988, e os arts. 1o a 5o, 7o a 18, 20 a
28, 30 a 50, 53 a 92 e 94 a 99 do Decreto-Lei no 221,
de 28 de fevereiro de 1967.
Brasília, 29 de junho de 2009; 188o da Independência e 121o da República. – Luiz Inácio Lula da
Silva – Tarso Genro – Guido Mantega – Reinhold
Stephanes – Carlos Lupi – Izabela Mônica Vieira
Teixeira – Altemir Gregolin.
LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta
o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13
de março de 1990, que modificou a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Da Política Nacional de Recursos Hídricos
CAPÍTULO I
Dos Fundamentos
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos
baseia-se nos seguintes fundamentos:
I – a água é um bem de domínio público;
II – a água é um recurso natural limitado, dotado
de valor econômico;
III – em situações de escassez, o uso prioritário
dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas;
V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial
para implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e contar com a participação do Poder
Público, dos usuários e das comunidades.
CAPÍTULO II
Dos Objetivos
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
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I – assegurar à atual e às futuras gerações a
necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos;
II – a utilização racional e integrada dos recursos
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas
ao desenvolvimento sustentável;
III – a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes
do uso inadequado dos recursos naturais.
CAPÍTULO III
Das Diretrizes Gerais de Ação
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I – a gestão sistemática dos recursos hídricos,
sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;
II – a adequação da gestão de recursos hídricos
às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;
III – a integração da gestão de recursos hídricos
com a gestão ambiental;
IV – a articulação do planejamento de recursos
hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;
V – a articulação da gestão de recursos hídricos
com a do uso do solo;
VI – a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.
Art. 4º A União articular-se-á com os Estados
tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos
de interesse comum.
CAPÍTULO IV
Dos Instrumentos
Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos:
I – os Planos de Recursos Hídricos;
II – o enquadramento dos corpos de água em
classes, segundo os usos preponderantes da água;
III – a outorga dos direitos de uso de recursos
hídricos;
IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V – a compensação a municípios;
VI – o Sistema de Informações sobre Recursos
Hídricos.
SEÇÃO I
Dos Planos de Recursos Hídricos
Art. 6º Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos
e o gerenciamento dos recursos hídricos.
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Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento
compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:
I – diagnóstico da situação atual dos recursos
hídricos;
II – análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de
modificações dos padrões de ocupação do solo;
III – balanço entre disponibilidades e demandas
futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais;
IV – metas de racionalização de uso, aumento
da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos
hídricos disponíveis;
V – medidas a serem tomadas, programas a
serem desenvolvidos e projetos a serem implantados,
para o atendimento das metas previstas;
VI – (VETADO)
VII – (VETADO)
VIII – prioridades para outorga de direitos de uso
de recursos hídricos;
IX – diretrizes e critérios para a cobrança pelo
uso dos recursos hídricos;
X – propostas para a criação de áreas sujeitas
a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.
Art. 8º Os Planos de Recursos Hídricos serão
elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para
o País.
SEÇÃO II
Do Enquadramento dos Corpos de Água em
Classes, Segundo os Usos
Preponderantes da Água
Art. 9º O enquadramento dos corpos de água
em classes, segundo os usos preponderantes da água,
visa a:
I – assegurar às águas qualidade compatível
com os usos mais exigentes a que forem destinadas;
II – diminuir os custos de combate à poluição
das águas, mediante ações preventivas permanentes.
Art. 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental.
SEÇÃO III
Da Outorga de Direitos de Uso de
Recursos Hídricos
Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso
de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e
o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
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Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
I – derivação ou captação de parcela da água
existente em um corpo de água para consumo final,
inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;
II – extração de água de aqüífero subterrâneo
para consumo final ou insumo de processo produtivo;
III – lançamento em corpo de água de esgotos e
demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não,
com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
IV – aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V – outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo
de água.
§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público,
conforme definido em regulamento:
I – o uso de recursos hídricos para a satisfação
das necessidades de pequenos núcleos populacionais,
distribuídos no meio rural;
II – as derivações, captações e lançamentos
considerados insignificantes;
III – as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.
§ 2º A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará
subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do
art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da legislação
setorial específica.
Art. 13. Toda outorga estará condicionada às
prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o
corpo de água estiver enquadrado e a manutenção
de condições adequadas ao transporte aquaviário,
quando for o caso.
Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos
hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes.
Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos
Estados ou do Distrito Federal.
§ 1º O Poder Executivo Federal poderá delegar
aos Estados e ao Distrito Federal competência para
conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico
de domínio da União.
§ 2º (VETADO)
Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos
hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente,
em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes
circunstâncias:
I – não cumprimento pelo outorgado dos termos
da outorga;
II – ausência de uso por três anos consecutivos;
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III – necessidade premente de água para atender
a situações de calamidade, inclusive as decorrentes
de condições climáticas adversas;
IV – necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V – necessidade de se atender a usos prioritários,
de interesse coletivo, para os quais não se disponha
de fontes alternativas;
VI – necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água.
Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta
e cinco anos, renovável.
Art. 17. (VETADO)
Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples
direito de seu uso.
SEÇÃO IV
Da Cobrança do Uso de Recursos Hídricos
Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:
I – reconhecer a água como bem econômico e
dar ao usuário uma indicação de seu real valor;
II – incentivar a racionalização do uso da água;
III – obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados
nos planos de recursos hídricos.
Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 desta Lei.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados
pelo uso dos recursos hídricos devem ser observados,
dentre outros:
I – nas derivações, captações e extrações de
água, o volume retirado e seu regime de variação;
II – nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas,
biológicas e de toxidade do afluente.
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança
pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados
e serão utilizados:
I – no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos;
II – no pagamento de despesas de implantação
e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e meio por cento
do total arrecadado.
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§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo
poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e
obras que alterem, de modo considerado benéfico à
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de
vazão de um corpo de água.
§ 3º (VETADO)
Art. 23. (VETADO)
SEÇÃO V
Da Compensação a Municípios
Art. 24. (VETADO)
SEÇÃO VI
Do Sistema de Informações Sobre
Recursos Hídricos
Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.
Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.
Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos
Hídricos:
I – descentralização da obtenção e produção de
dados e informações;
II – coordenação unificada do sistema;
III – acesso aos dados e informações garantido
à toda a sociedade.
Art. 27. São objetivos do Sistema Nacional de
Informações sobre Recursos Hídricos:
I – reunir, dar consistência e divulgar os dados e
informações sobre a situação qualitativa e quantitativa
dos recursos hídricos no Brasil;
II – atualizar permanentemente as informações
sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos
em todo o território nacional;
III – fornecer subsídios para a elaboração dos
Planos de Recursos Hídricos.
CAPÍTULO V
Do Rateio de Custos das Obras de Uso
Múltiplo, de Interesse Comum ou Coletivo
Art. 28. (VETADO)
CAPÍTULO VI
Da Ação do Poder Público
Art. 29. Na implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo
Federal:
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I – tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
II – outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua esfera
de competência;
III – implantar e gerir o Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos, em âmbito nacional;
IV – promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.
Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade responsável pela
efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos
hídricos sob domínio da União.
Art. 30. Na implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos
Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência:
I – outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos;
II – realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica;
III – implantar e gerir o Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do
Distrito Federal;
IV – promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental.
Art. 31. Na implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito
Federal e dos municípios promoverão a integração das
políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com
as políticas federal e estaduais de recursos hídricos.
TÍTULO II
Do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS e da COMPOSIÇÃO
Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com os seguintes
objetivos:
I – coordenar a gestão integrada das águas;
II – arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos;
III – implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;
IV – planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos;
V – promover a cobrança pelo uso de recursos
hídricos.
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Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:
I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;
III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais cujas competências se relacionem
com a gestão de recursos hídricos;
V – as Agências de Água.
Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: (Redação dada pela
Lei 9.984, de 2000)
I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)
I-A. – a Agência Nacional de Águas; (Redação
dada pela Lei 9.984, de 2000)
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei
9.984, de 2000)
III – os Comitês de Bacia Hidrográfica; (Redação
dada pela Lei 9.984, de 2000)
IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)
V – as Agências de Água. (Redação dada pela
Lei 9.984, de 2000)
CAPÍTULO II
Do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por:
I – representantes dos Ministérios e Secretarias
da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos;
II – representantes indicados pelos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos;
III – representantes dos usuários dos recursos
hídricos;
IV – representantes das organizações civis de
recursos hídricos.
Parágrafo único. O número de representantes do
Poder Executivo Federal não poderá exceder à metade
mais um do total dos membros do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos.
Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos:
I – promover a articulação do planejamento de
recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários;
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II – arbitrar, em última instância administrativa,
os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos;
III – deliberar sobre os projetos de aproveitamento
de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o
âmbito dos Estados em que serão implantados;
IV – deliberar sobre as questões que lhe tenham
sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;
V – analisar propostas de alteração da legislação
pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de
Recursos Hídricos;
VI – estabelecer diretrizes complementares para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VII – aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais
para a elaboração de seus regimentos;
VIII – (VETADO)
IX – acompanhar a execução do Plano Nacional
de Recursos Hídricos e determinar as providências
necessárias ao cumprimento de suas metas;
IX – acompanhar a execução e aprovar o Plano
Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)
X – estabelecer critérios gerais para a outorga
de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso.
XI – zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB); (Incluído
pela Lei nº 12.334, de 2010)
XII – estabelecer diretrizes para implementação
da PNSB, aplicação de seus instrumentos e atuação
do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança
de Barragens (SNISB); (Incluído pela Lei nº 12.334,
de 2010)
XIII – apreciar o Relatório de Segurança de
Barragens, fazendo, se necessário, recomendações
para melhoria da segurança das obras, bem como
encaminhá-lo ao Congresso Nacional. (Incluído pela
Lei nº 12.334, de 2010)
Art. 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por:
I – um Presidente, que será o Ministro titular do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal;
II – um Secretário Executivo, que será o titular
do órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos.
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CAPÍTULO III
Dos Comitês de Bacia Hidrográfica
Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão
como área de atuação:
I – a totalidade de uma bacia hidrográfica;
II – sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse
tributário; ou
III – grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.
Parágrafo único. A instituição de Comitês de
Bacia Hidrográfica em rios de domínio da União será
efetivada por ato do Presidente da República.
Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação:
I – promover o debate das questões relacionadas
a recursos hídricos e articular a atuação das entidades
intervenientes;
II – arbitrar, em primeira instância administrativa,
os conflitos relacionados aos recursos hídricos;
III – aprovar o Plano de Recursos Hídricos da
bacia;
IV – acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências
necessárias ao cumprimento de suas metas;
V – propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca
expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade
de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de
acordo com os domínios destes;
VI – estabelecer os mecanismos de cobrança
pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a
serem cobrados;
VII – (VETADO)
VIII – (VETADO)
IX – estabelecer critérios e promover o rateio de
custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum
ou coletivo.
Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de
Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos,
de acordo com sua esfera de competência.
Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são
compostos por representantes:
I – da União;
II – dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas
respectivas áreas de atuação;
III – dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;
IV – dos usuários das águas de sua área de
atuação;
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V – das entidades civis de recursos hídricos com
atuação comprovada na bacia.
§ 1º O número de representantes de cada setor
mencionado neste artigo, bem como os critérios para
sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos
comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
à metade do total de membros.
§ 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias
de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um
representante do Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas devem
ser incluídos representantes:
I – da Fundação Nacional do Índio – FUNAI,
como parte da representação da União;
II – das comunidades indígenas ali residentes
ou com interesses na bacia.
§ 4º A participação da União nos Comitês de
Bacia Hidrográfica com área de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma
estabelecida nos respectivos regimentos.
Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão
dirigidos por um Presidente e um Secretário, eleitos
dentre seus membros.
CAPÍTULO IV
Das Agências de Água
Art. 41. As Agências de Água exercerão a função
de secretaria executiva do respectivo ou respectivos
Comitês de Bacia Hidrográfica.
Art. 42. As Agências de Água terão a mesma
área de atuação de um ou mais Comitês de Bacia
Hidrográfica.
Parágrafo único. A criação das Agências de Água
será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos mediante solicitação de um ou mais Comitês
de Bacia Hidrográfica.
Art. 43. A criação de uma Agência de Água é
condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
I – prévia existência do respectivo ou respectivos
Comitês de Bacia Hidrográfica;
II – viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de
atuação.
Art. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação:
I – manter balanço atualizado da disponibilidade
de recursos hídricos em sua área de atuação;
II – manter o cadastro de usuários de recursos
hídricos;
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III – efetuar, mediante delegação do outorgante,
a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
IV – analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e
encaminhá-los à instituição financeira responsável pela
administração desses recursos;
V – acompanhar a administração financeira dos
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos em sua área de atuação;
VI – gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação;
VII – celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências;
VIII – elaborar a sua proposta orçamentária e
submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos
Comitês de Bacia Hidrográfica;
IX – promover os estudos necessários para a
gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação;
X – elaborar o Plano de Recursos Hídricos para
apreciação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica;
XI – propor ao respectivo ou respectivos Comitês
de Bacia Hidrográfica:
a) o enquadramento dos corpos de água nas
classes de uso, para encaminhamento ao respectivo
Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes;
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;
c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo,
de interesse comum ou coletivo.
CAPÍTULO V
Da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos
Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo órgão
integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos.
Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos:
I – prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
II – coordenar a elaboração do Plano Nacional
de Recursos Hídricos e encaminhá-lo à aprovação do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
III – instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês
de Bacia Hidrográfica;
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IV – coordenar o Sistema de Informações sobre
Recursos Hídricos;
V – elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à
aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos: (Redação dada
pela Lei 9.984, de 2000)
I – prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)
II – revogado; (Redação dada pela Lei 9.984,
de 2000)
III – instruir os expedientes provenientes dos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;” (Redação dada pela Lei
9.984, de 2000)
IV – revogado;” (Redação dada pela Lei 9.984,
de 2000)
V – elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à
aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)
CAPÍTULO VI
Das Organizações Civis de Recursos Hídricos
Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta
Lei, organizações civis de recursos hídricos:
I – consórcios e associações intermunicipais de
bacias hidrográficas;
II – associações regionais, locais ou setoriais de
usuários de recursos hídricos;
III – organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos;
IV – organizações não-governamentais com
objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos
da sociedade;
V – outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.
Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos
hídricos devem ser legalmente constituídas.
TÍTULO III
Das Infrações e Penalidades
Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos:
I – derivar ou utilizar recursos hídricos para
qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso;
II – iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização
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de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que
implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou
entidades competentes;
III – (VETADO)
IV – utilizar-se dos recursos hídricos ou executar
obras ou serviços relacionados com os mesmos em
desacordo com as condições estabelecidas na outorga;
V – perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização;
VI – fraudar as medições dos volumes de água
utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos;
VII – infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos administrativos,
compreendendo instruções e procedimentos fixados
pelos órgãos ou entidades competentes;
VIII – obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das
autoridades competentes no exercício de suas funções.
Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal
ou regulamentar referentes à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos
hídricos de domínio ou administração da União, ou
pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito
às seguintes penalidades, independentemente de sua
ordem de enumeração:
I – advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades;
II – multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$ 100,00 (cem reais) a R$
10.000,00 (dez mil reais);
III – embargo provisório, por prazo determinado,
para execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o
cumprimento de normas referentes ao uso, controle,
conservação e proteção dos recursos hídricos;
IV – embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinenti, no seu
antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens,
nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou
tamponar os poços de extração de água subterrânea.
§ 1º Sempre que da infração cometida resultar
prejuízo a serviço público de abastecimento de água,
riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a
multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do
valor máximo cominado em abstrato.
§ 2º No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator as
despesas em que incorrer a Administração para tornar
efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na
forma dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas,
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sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa.
§ 3º Da aplicação das sanções previstas neste
título caberá recurso à autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento.
§ 4º Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
TÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 51. Os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas mencionados no art. 47
poderão receber delegação do Conselho Nacional ou
dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, por
prazo determinado, para o exercício de funções de
competência das Agências de Água, enquanto esses
organismos não estiverem constituídos.
Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos
poderão delegar a organizações sem fins lucrativos
relacionadas no art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência das
Agências de Água, enquanto esses organismos não
estiverem constituídos. (Redação dada pela Lei nº
10.881, de 2004)
Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a
utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica continuará subordinada à
disciplina da legislação setorial específica.
Art. 53. O Poder Executivo, no prazo de cento
e vinte dias a partir da publicação desta Lei, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo
sobre a criação das Agências de Água.
Art. 54. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ...................................................................
...............................................................................
III – quatro inteiros e quatro décimos por cento à
Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
IV – três inteiros e seis décimos por cento ao
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
– DNAEE, do Ministério de Minas e Energia;
V – dois por cento ao Ministério da Ciência e
Tecnologia.
................................................................................
§ 4º A cota destinada à Secretaria de Recursos
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada
na implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de

1057

Junho de 2013

Recursos Hídricos e na gestão da rede hidrometeorológica nacional.
§ 5º A cota destinada ao DNAEE será empregada
na operação e expansão de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e em serviços
relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica.”
Parágrafo único. Os novos percentuais definidos
no caput deste artigo entrarão em vigor no prazo de
cento e oitenta dias contados a partir da data de publicação desta Lei.
Art. 55. O Poder Executivo Federal regulamentará
esta Lei no prazo de cento e oitenta dias, contados da
data de sua publicação.
Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO Henrique
Cardoso – Gustavo Krause.
LEI No 10.696, DE 2 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações
de crédito rural, e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Ficam autorizados a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito
rural contratadas ao abrigo do Programa Especial de
Crédito para a Reforma Agrária – PROCERA, cujos
mutuários estejam adimplentes com suas obrigações
ou as regularizem até noventa dias após a data em que
for publicada a regulamentação desta Lei, observadas
as seguintes condições:
Art. 1o Ficam autorizados a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito
rural contratadas ao abrigo do Programa Especial de
Crédito para a Reforma Agrária – Procera, cujos mutuários estejam adimplentes com suas obrigações ou
as regularizem até 31 de maio de 2004, observadas
as seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº
10.823, de 19.12.2003)
I – repactuação, pelo prazo de até dezoito anos,
tomando-se o saldo devedor atualizado pelos encargos
pactuados para situação de normalidade até a data da
repactuação, incorporando-se os juros de que trata o
inciso II, e calculando-se prestações anuais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 de junho de 2006;
II – a partir da data da repactuação, as operações
ficarão sujeitas à taxa efetiva de juros de um inteiro e
quinze centésimos por cento ao ano;
III – os mutuários farão jus, nas operações repactuadas, a bônus de adimplência de setenta por cento

1058

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sobre cada uma das parcelas, desde que o pagamento
ocorra até a data aprazada;
IV – os agentes financeiros terão até cento e oitenta dias após a data em que for publicada a regulamentação desta Lei para formalização do instrumento
da repactuação.
IV – os agentes financeiros terão até 31 de maio
de 2004 para formalização dos instrumentos de repactuação. (Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
Art. 2o Os mutuários adimplentes que não optarem pela repactuação farão jus ao bônus de adimplência de noventa por cento, no caso de pagamento total
de seus débitos até cento e vinte dias após a data em
que for publicada a regulamentação desta Lei.
Art. 2o Os mutuários adimplentes que não optarem pela repactuação farão jus ao bônus de adimplência
de 90% (noventa por cento), no caso de pagamento
total de seus débitos até 31 de maio de 2004.(Redação
dada pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
Art. 3o Os mutuários com prestações vencidas
a partir de 2001 poderão ser beneficiários da repactuação nas condições descritas nos incisos do art. 1o.
Art. 4o Os mutuários com obrigações vencidas
em anos anteriores a 2001 terão duas alternativas para
enquadramento nas disposições do art. 1o:
I – repactuação do somatório das prestações integrais vencidas, tomadas sem bônus e sem encargos
adicionais de inadimplemento; ou
II – pagamento das prestações integrais vencidas,
tomadas sem encargos adicionais de inadimplemento
e aplicando-se o bônus de que trata o inciso III do art.
1o sobre o montante em atraso.
Art. 5o Fica autorizada a individualização das operações coletivas ou grupais ao amparo do PROCERA,
inclusive as realizadas por associações e cooperativas, para possibilitar o atendimento a cada mutuário
isoladamente.
§ 1o Os mutuários integrantes de contratos coletivos ou grupais, quando optarem pela operação individualizada de que trata o caput, poderão valer-se:
I – da faculdade prevista no art. 1o, se estiverem
adimplentes com suas obrigações vencidas em anos
anteriores a 2001;
II – de uma das alternativas constantes do art.
o
4 , se estiverem inadimplentes com suas obrigações
vencidas em anos anteriores a 2001.
§ 2o Aplica-se às operações individualizadas o
disposto nos arts. 2o, caput, e 3o, caput e § 1o, da Lei
no 10.186, de 12 de fevereiro de 2001, e mantém-se a
garantia originalmente vinculada ao contrato coletivo
ou grupal quando todos os mutuários optarem pela
individualização.
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§ 3o Nos casos em que pelo menos um dos mutuários integrantes de contrato coletivo ou grupal não
optar pela individualização:
I – o agente financeiro fica autorizado a contratar
operação de assunção de dívidas com cooperativa ou
associação de cujo quadro social os mutuários participem, mantendo-se a garantia originalmente vinculada
ao contrato coletivo ou grupal, para fins de assegurar
que o bem em garantia permaneça servindo às atividades rurais dos agricultores; ou
II – fora da hipótese a que se refere o inciso I,
havendo pelo menos um mutuário inadimplente que
não optou pela individualização até o encerramento
do prazo fixado no caput do art. 1o, para regularização
das obrigações, o agente financeiro iniciará, no dia útil
seguinte, as providências relativas ao encaminhamento
do contrato para cobrança dos créditos pendentes e
sua inscrição em Dívida Ativa da União, observada a
legislação em vigor.
§ 4o Se houver execução da garantia vinculada
ao contrato coletivo ou grupal, em decorrência do que
dispõe o § 3o, inciso II, eventual sobra de recursos, depois de liquidadas as obrigações dos mutuários que
não optaram pela individualização, será carreada à
amortização, proporcionalmente, das operações individualizadas na forma deste artigo.
Art. 6o Cumpre aos agentes financeiros:
I – dar início às providências relativas ao encaminhamento dos contratos ao amparo do PROCERA
para cobrança de créditos e sua inscrição em Dívida
Ativa da União, observada a legislação em vigor:
a) em 30 de setembro de 2003, no caso dos mutuários com obrigações vencidas em anos anteriores
a 2001 que não se valerem de uma das alternativas
previstas no art. 4o;
a) em 30 de setembro de 2004, no caso dos mutuários com obrigações vencidas em anos anteriores
a 2001 que não se valerem de uma das alternativas
previstas no art. 4o; (Redação dada pela Lei nº 10.823,
de 19.12.2003)
b) após cento e oitenta dias do vencimento de
prestação não paga; e
II – informar, no prazo de até cento e vinte dias
após a data em que for publicada a regulamentação
desta Lei, à Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e à Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, os montantes envolvidos nas repactuações e nas liquidações de
obrigações .(Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
II – informar, até 30 de setembro de 2004, à Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e à Secretaria do Tesouro Nacional
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do Ministério da Fazenda os montantes envolvidos nas
repactuações e nas liquidações de obrigações.
Art. 7o Fica autorizada a renegociação de dívidas
oriundas de operações de crédito rural contratadas por
agricultores familiares, mini e pequenos produtores
e de suas cooperativas e associações, no valor total
originalmente financiado de até R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) em uma ou mais operações do mesmo
beneficiário, cujos mutuários estejam adimplentes com
suas obrigações ou as regularizem segundo as regras
contratuais cento e vinte dias após a data em que for
publicada a regulamentação desta Lei, observadas as
seguintes características e condições:
Art. 7o Fica autorizada a renegociação de dívidas
oriundas de operações de crédito rural contratadas por
agricultores familiares, mini e pequenos produtores
e de suas cooperativas e associações, no valor total
originalmente financiado de até R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) em uma ou mais operações do mesmo
beneficiário, cujos mutuários estejam adimplentes com
suas obrigações ou as regularizem até 31 de maio de
2004, observadas as seguintes características e condições: (Redação dada pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
I – nos financiamentos de custeio e investimento
concedidos até 31 de dezembro de 1997, com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT, no caso de operações classificadas
como “PROGER Rural”, ou equalizados pelo Tesouro
Nacional, no valor total originalmente contratado de
até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para investimento,
e até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para custeio, em
uma ou mais operações do mesmo beneficiário, que
não foram renegociados com base na Lei no 9.138, de
29 de novembro de 1995, e pela Resolução no 2.765,
de 10 de agosto de 2000:
a) rebate no saldo devedor das operações de
investimento equivalente a oito inteiros e oito décimos
por cento, na data da repactuação;
b) bônus de adimplência de trinta por cento
sobre cada parcela da dívida paga até a data do respectivo vencimento, no caso das operações de custeio e investimento contratadas na região dos Fundos
Constitucionais, e de vinte por cento nas operações
de custeio e investimento nas demais regiões do país,
sendo que nas regiões do semi-árido, e Norte do Espírito Santo, o bônus será de setenta por cento para
custeio e investimento;
b) bônus de adimplência de 30% (trinta por cento) sobre cada parcela da dívida paga até a data do
respectivo vencimento, no caso das operações de
custeio e investimento contratadas na região dos Fundos Constitucionais, e de 20% (vinte por cento) nas
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operações de custeio e investimentos nas demais regiões do País, sendo que, nas regiões do semi-árido,
Norte do Espírito Santo e nos Municípios do Norte de
Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do
Mucuri, compreendidos na área da atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene, o bônus será de 70% (setenta por cento) para custeio e
investimento;(Redação dada pela Lei nº 10.823, de
19.12.2003)
c) aplicação de taxa efetiva de juros de três por
cento ao ano, a partir da data da repactuação nas
operações de investimento, e de quatro por cento ao
ano nas de custeio;
d) no caso das operações de investimento, o
saldo devedor apurado na data da repactuação será
prorrogado pelo prazo de dez anos, incluídos dois
anos de carência, a ser liquidado em parcelas iguais,
anuais e sucessivas, sendo que as operações repactuadas de custeio serão liquidadas em três parcelas
anuais, iguais e sucessivas, após um ano de carência
contado da data da repactuação;
e) no caso de financiamentos com recursos dos
mencionados Fundos Constitucionais, a adesão à
repactuação dispensará contrapartida financeira por
parte do mutuário, exigindo-se, nos demais casos, o
pagamento, no ato da formalização do instrumento de
repactuação, do valor correspondente a dez por cento
do somatório das prestações vencidas, tomadas sem
bônus e sem encargos adicionais de inadimplemento;
II – nos financiamentos de custeio e investimento concedidos no período de 2 de janeiro de 1998 a
30 de junho de 2000, ao abrigo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; com recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, no caso
de operações classificadas como “PROGER Rural”,
ou equalizados pelo Tesouro Nacional, no valor total
originalmente contratado de até R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), para investimento, e até R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) para custeio, em uma ou mais operações do
mesmo beneficiário:
a) rebate de oito inteiros e oito décimos por cento
no saldo devedor das operações de investimento, na
posição de 1o de janeiro de 2002, desde que se trate
de operação contratada com encargos pós-fixados;
a) os mutuários que estavam adimplentes em 3
de julho de 2003 ou que regularizaram seus débitos até
28 de novembro de 2003 terão as seguintes condições:
(Redação dada pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
1. rebate de 8,8% oito inteiros e oito décimos por
cento) no saldo devedor das operações de investimento,
na posição de 1o de janeiro de 2002, desde que se tra-
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te de operação contratada com encargos pós-fixados;
(Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
2. no caso das operações de investimento, o
saldo devedor apurado na data da repactuação será
prorrogado pelo prazo de 10 (dez) anos, incluídos 2
(dois) anos de carência, a ser liquidado em parcelas
iguais, anuais e sucessivas, sendo que as operações
repactuadas de custeio serão liquidadas em três parcelas anuais, iguais e sucessivas, após 1 (um) ano de
carência contado da data da repactuação; (Incluído
pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
3. aplicação de taxa efetiva de juros de 3% a.a.
(três por cento ao ano) a partir de 1o de janeiro de 2002;
(Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
4. nas regiões do semi-árido, Norte do Espírito
Santo, e nos Municípios do Norte de Minas Gerais, do
Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene, será concedido um bônus
de adimplência de 70% (setenta por cento) sobre cada
parcela da dívida paga até a data do respectivo vencimento; (Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
b) no caso das operações de investimento, o
saldo devedor apurado na data da repactuação será
prorrogado pelo prazo de dez anos, incluídos dois
anos de carência, a ser liquidado em parcelas iguais,
anuais e sucessivas, sendo que as operações repactuadas de custeio serão liquidadas em três parcelas
anuais, iguais e sucessivas, após um ano de carência
contado da data da repactuação;
b) os mutuários que se encontravam em inadimplência e não regularizaram seus débitos até 28 de
novembro de 2003 terão as seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
1. o saldo de todas as prestações vencidas e não-pagas deverá ser corrigido até a data da repactuação
com base nos encargos originalmente contratados, sem
bônus e sem encargos adicionais de inadimplemento;
(Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
2. para aderir à repactuação será dispensada
contrapartida financeira por parte do mutuário nas
regiões do semi-árido, Norte do Espírito Santo, e nos
Municípios do Norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste – Adene; (Incluído pela Lei nº 10.823, de
19.12.2003)
3. para aderir à repactuação nas demais regiões do País será exigido o pagamento do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do somatório das
prestações vencidas apuradas na forma do item 1 da
alíneab quando os financiamentos forem realizados
com os recursos dos Fundos Constitucionais, ou con-
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vertidos para esta fonte com base no § 3o deste artigo,
e de 10% (dez por cento) do somatório das parcelas
vencidas quando se tratar de contratos financiados exclusivamente por outras fontes, no ato da formalização
do instrumento de repactuação; (Incluído pela Lei nº
10.823, de 19.12.2003)
4. sobre o saldo das parcelas vencido, apurado
após o pagamento previsto nos itens 2 e 3 da alínea
b, será concedido na data da repactuação um rebate
de 8,2% (oito inteiros e dois décimos por cento), desde que contratadas com encargos pós-fixados, sendo
aplicada taxa efetiva de juros de 3% a.a. (três por cento ao ano) a partir da data de renegociação; (Incluído
pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
5. na parcela do saldo devedor vincendo das
operações de investimento será concedido na posição
de 1o de janeiro de 2002 um rebate de 8,8% (oito inteiros e oito décimos por cento) no saldo devedor, desde
que se trate de operação contratada com encargos
pós-fixados, passando a ter uma taxa efetiva de juros
de 3% a.a. (três por cento ao ano) a partir desta data;
(Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
6. o saldo devedor total apurado nas formas dos
itens 4 e 5 da alínea b das operações de investimento
será consolidado na data da repactuação e prorrogado
pelo prazo de 10 (dez) anos, incluídos 2 (dois) anos de
carência, a ser liquidado em parcelas iguais, anuais
e sucessivas, após 1 (um) ano de carência contado
da data da repactuação; (Incluído pela Lei nº 10.823,
de 19.12.2003)
7. nas regiões do semi-árido, Norte do Espírito
Santo, e nos Municípios do Norte de Minas Gerais, no
Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene, os mutuários que vierem a
adimplir-se nessas condições farão jus a um bônus de
adimplência de 40% (quarenta por cento) sobre cada
parcela da dívida para até a data do respectivo vencimento. (Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
c) aplicação de taxa efetiva de juros de três por
cento ao ano a partir de 1o de janeiro de 2002, com as
condições diferenciadas para o semi-árido previstas na
alínea b do inciso I;
III – nos financiamentos de investimento concedidos nos períodos referenciados nos incisos I e II, ao
amparo de recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
com valor total originalmente contratado acima de R$
15.000,00 (quinze mil reais) e até R$ 35.000,00 (trinta
e cinco mil reais), observadas as seguintes condições:
a) aplica-se o disposto no inciso I ou II, conforme a data da formalização da operação original, para
a parcela do saldo devedor, ou da prestação, que cor-
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responda ao limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
na data do contrato original;
b) para a parcela do saldo devedor, ou da prestação, que diz respeito ao crédito original excedente
ao limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantêm-se os encargos contratuais vigentes para situação de
normalidade.
§ 1o No caso de operações referenciadas no
caput deste artigo formalizadas com cooperativa ou
associação de produtores, considerar-se-á:
I – cada cédula-filha ou instrumento de crédito
individual originalmente firmado por beneficiário final
do crédito;
II – como limite individual, no caso de operação
que não envolveu repasse de recursos a cooperados
ou associados, o resultado da divisão do valor originalmente financiado pelo número total de cooperados
ou associados da entidade que se enquadrarem como
agricultores familiares, respeitado o mesmo teto de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para enquadramento.
§ 2o Na hipótese de liquidação antecipada e total do saldo devedor das operações a que se refere
o caput deste artigo até 31 de dezembro de 2006,
aplicar-se-á bônus adicional de dez por cento sobre o
montante devido.
§ 3o Para efeito do disposto nos incisos II e III
do caput deste artigo, ficam os gestores dos Fundos
Constitucionais autorizados a reclassificar as operações realizadas simultaneamente com recursos do FAT
e de um dos Fundos Constitucionais para a carteira do
respectivo Fundo, bem como, nesse caso, a assumir o
ônus decorrente das disposições deste artigo.
§ 4o Aplicam-se as condições previstas no inciso
I, do caput deste artigo, aos mutuários que tenham
renegociado as suas dívidas com base em legislações
posteriores à Resolução no 2.765, de 10 de agosto de
2000, exclusivamente nas áreas de abrangência dos
Fundos Constitucionais, não sendo cumulativos os
benefícios previstos nesta Lei com os anteriormente
repactuados.
§ 5o Para os financiamentos de que tratam os
incisos I e II, realizados na região Nordeste e lastreados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT em operações com recursos mistos desse
Fundo e do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste, ou realizadas somente com recursos do FAT
sem equalização, nesta região, cujo valor total originalmente contratado não exceda a R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais), prevalecem as seguintes disposições:
§ 5o Para os financiamentos de que tratam os
incisos I e II, realizados na região Nordeste, no Norte
do Espírito Santo e nos Municípios do Norte de Minas
Gerais, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucu-
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ri, compreendidos na área de atuação da Agência de
Desenvolvimento do Nordeste – Adene, e lastreados
com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador –
FAT em operações com recursos mistos desse Fundo
e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, ou realizadas somente com recursos do FAT
sem equalização, nessa região, cujo valor total originalmente contratado não exceda a R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais), prevalecem as seguintes disposições:
(Redação dada pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
I – aplicam-se os benefícios de que tratam os
incisos I ou II, conforme a data da formalização da operação original, para a parcela do saldo devedor, ou da
prestação, que corresponda ao limite de R$ 15.000,00
( quinze mil reais);
II – a parcela do saldo devedor, apurado na data
de repactuação, que diz respeito ao crédito original excedente ao limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na
região do semi-árido, incluído o norte do Espírito Santo,
poderá ser prorrogada pelo prazo de dez anos, incluídos dois anos de carência, com rebate de cinqüenta
por cento sobre a prestação ou parcela liquidada na
data do vencimento, e taxa efetiva de juros de três por
cento ao ano a partir de 1o de janeiro de 2002.
II – a parcela do saldo devedor, apurado na data
de repactuação, que diz respeito ao crédito original excedente ao limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
na região do semi-árido, incluído o Norte do Espírito
Santo, e nos Municípios do Norte de Minas Gerais, no
Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene, poderá ser prorrogada
pelo prazo de 10 (dez) anos, incluídos 2 (dois) anos de
carência, observado o seguinte: (Redação dada pela
Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
a) os mutuários que estavam adimplentes em 3
de julho de 2003 ou que regularizaram seus débitos
até 28 de novembro de 2003 terão as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
1. farão jus a bônus de adimplência de 50%
(cinqüenta por cento) sobre a prestação ou parcela
liquidada na data do vencimento; (Incluído pela Lei nº
10.823, de 19.12.2003)
2. aplicação de taxa efetiva de juros de 3% a.a.
(três por cento ao ano) a partir de 1o de janeiro de 2002;
(Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
b) os mutuários que se encontravam em inadimplência e não regularizaram seus débitos até 28 de
novembro de 2003 terão as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
1. para aderir à repactuação será dispensada
contrapartida financeira por parte do mutuário; (Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
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2. o saldo de todas as prestações vencidas e não-pagas deverá ser corrigido até a data da repactuação
com base nos encargos originalmente contratados,
sem bônus e sem encargos adicionais de inadimplemento, quando passam a ter uma taxa efetiva de juros
de 3% a.a. (três por cento ao ano); (Incluído pela Lei
nº 10.823, de 19.12.2003)
3. na parcela do saldo devedor vincendo das
operações de investimento será aplicada uma taxa
efetiva de juros de 3% a.a. (três por cento ao ano) a
partir de 1o de janeiro de 2002; (Incluído pela Lei nº
10.823, de 19.12.2003)
4. os mutuários que vierem a adimplir-se nessas
condições farão jus a bônus de adimplência de 20%
(vinte por cento) sobre cada prestação ou parcela da
dívida paga até a data do respectivo vencimento.(Incluído pela Lei nº 10.823, de 19.12.2003)
Art. 8o Fica autorizada, para os financiamentos
até o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) concedidos aos produtores rurais que sejam lastreados por
recursos de outras fontes que não os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no caso de frustração de safra por fenômenos
climáticos em municípios decretados em situação de
emergência ou estado de calamidade pública, com
reconhecimento do Governo Federal, a conversão
das operações para o âmbito do Fundo Constitucional
respectivo, mantendo-se integralmente as condições
financeiras do PRONAF, nos casos de agricultores
familiares, mini e pequenos produtores e, para os demais casos, as condições previstas no art. 1o da Lei no
10.177, de 12 de janeiro de 2001, com absorção dos
respectivos ônus pelo Fundo Constitucional.
Art. 9o Fica o Ministério do Desenvolvimento
Agrário encarregado das providências legais e administrativas necessárias à nomeação de liquidante para
conduzir os trabalhos de encerramento das atividades
do Fundo Contábil do PROCERA.
Parágrafo único. Fica a Secretaria Federal de
Controle Interno incumbida de certificar os valores dos
ativos e passivos do Fundo Contábil do PROCERA.
Art. 10. Ficam os gestores dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste autorizados a conceder bônus de adimplência
sobre cada parcela da dívida paga até o vencimento,
nas proporções e condições a seguir explicitadas, no
caso de operações de crédito ao setor rural ao amparo
de recursos desses Fundos, cujos mutuários estejam
adimplentes com suas obrigações ou as regularizem
até noventa dias após a data em que for publicada a
regulamentação desta Lei:
I – operações de valor originalmente financiado
de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):
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a) nas dívidas contraídas até 31 de dezembro
de 1994: trinta e cinco por cento;
b) nas dívidas contraídas no ano de 1995: vinte
e cinco por cento;
c) nas dívidas contraídas no ano de 1996: dezenove por cento;
d) nas dívidas contraídas no ano de 1997: dezessete por cento;
e) nas dívidas contraídas no ano de 1998: catorze por cento;
II – operações de valor originalmente financiado
acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):
a) para a fração de cada parcela que corresponda ao crédito original de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) aplica-se o disposto nas alíneas do inciso I;
b) para a fração da parcela que diz respeito ao
crédito original excedente ao limite de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) são mantidos os encargos financeiros pactuados sem aplicação do bônus aqui estabelecido.
§ 1o Para aplicação do disposto neste artigo,
considerar-se-á o somatório das operações existentes em nome do mesmo emitente do instrumento de
crédito, identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente
às operações que não foram contempladas com os
benefícios estabelecidos no art. 7o desta Lei.
Art. 11. O prazo estabelecido pelo § 3o do art.
3o da Lei no 10.177, de 12 de janeiro de 2001, para
o encerramento das renegociações, prorrogações e
composições de dívidas amparadas em recursos dos
Fundos Constitucionais, fica alterado para até noventa
dias após a data em que for publicada a regulamentação desta Lei, sem que essa dilação de prazo alcance
a forma alternativa de que trata o art. 4o da referida Lei.
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 2o da Lei
o
n 10.437, de 25 de abril de 2002, admite-se que a regularização das parcelas em atraso até 28 de fevereiro
de 2003, exclusivamente das operações adquiridas pela
União sob a égide da Medida Provisória no 2.196-3, de
24 de agosto de 2001, ocorra mediante a contratação
de nova operação realizada pelo mutuário, até noventa
dias após a regulamentação desta Lei, observadas as
seguintes condições:
I – pagamento, em espécie, de dez por cento do
saldo devedor em atraso;
II – refinanciamento em treze anos do saldo devedor remanescente, mediante repactuação vinculada
à aquisição de Títulos Públicos Federais equivalentes a vinte inteiros e sessenta e dois centésimos por
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cento desse saldo remanescente, a serem dados em
garantia ao credor.
Parágrafo único. Para as operações refinanciadas nos termos do inciso II deste artigo, aplicam-se os
benefícios previstos nos incisos I e II, do art. 2o da Lei
no 10.437, de 25 de abril de 2002, sobre as parcelas
de juros pagas até o vencimento.
Art. 13. O inciso I do art. 2o da Lei no 10.437, de
25 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2o ................................................................
I – zero vírgula setecentos e cinqüenta e nove por
cento ao mês sobre o saldo principal, para a variação
IGP-M do mês imediatamente anterior ao de incidência;
...................................................................”(NR)
Art. 14. Fica autorizada, para as operações adquiridas pela União sob a égide da Medida Provisória
no 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, que são passíveis
de enquadramento no art. 2o da Lei no 10.437, de 25 de
abril de 2002, a substituição dos encargos financeiros
pactuados, no período que se inicia em 28 de outubro
de 2002 até sessenta dias após a data da publicação
desta Lei, pelos encargos estabelecidos nos termos
dos incisos I e II do caput do referido art. 2o.
§ 1o As prestações que estavam vencidas em 28
de outubro de 2002 são corrigidas da seguinte forma:
I – dos respectivos vencimentos até o dia 27 de
outubro de 2002, pelos encargos financeiros definidos
no art. 5o da Medida Provisória no 2.196-3, de 24 de
agosto de 2001;
II – de 28 de outubro de 2002 até sessenta dias
após a data da publicação desta Lei, pelos encargos
estabelecidos no art. 2o da Lei no 10.437, de 25 de
abril de 2002
§ 2o Aplicam-se as disposições do caput deste
artigo às parcelas com vencimento a partir de 28 de
outubro de 2002 até sessenta dias após a data da publicação desta Lei, desde que pagas até o vencimento.
Art. 15. Os bancos oficiais federais poderão, a seu
exclusivo critério, retardar a propositura ou suspender
processo de execução judicial de dívidas de operações
de crédito rural, no caso de agricultores familiares,
mini e pequenos produtores e de suas cooperativas e
associações, quando envolverem valor originalmente
financiado de até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
em projetos localizados em áreas de abrangência dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
Nordeste ou Centro-Oeste, desde que haja reconhecimento da necessidade de reconversão de atividades
para resgate ou ampliação da capacidade de geração
de renda dos agricultores.
§ 1o Para efeito de reconhecimento da necessidade de reconversão de atividades, os bancos oficiais
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federais poderão se valer de estudos realizados por
entidades de pesquisa e de prestação de assistência
técnica e extensão rural.
§ 2o Excluem-se do disposto neste artigo as operações adquiridas sob a égide da Medida Provisória
no 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, as renegociadas com base na Lei no 9.138, de 29 de novembro de
1995, as contempladas pelo art. 7o desta Lei e aquelas
formalizadas após 30 de junho de 2000.
§ 3o Aplicam-se as disposições deste artigo às
operações lastreadas por recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste ou
Centro-Oeste.
Art. 16. Os custos decorrentes desta Lei, no âmbito do PROCERA, dos Fundos Constitucionais e das
Operações Oficiais de Crédito, serão compensados
com o resultado decorrente do contingenciamento estabelecido pelo Poder Executivo neste exercício, nos
termos do art. 67 da Lei no 10.524, de 25 de julho de
2002, e do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4
de maio de 2000, que poderá ser liberado para estas
ou outras finalidades.
Art. 17. Para efeito do disposto no art. 1o, inciso I, alínea a, da Lei no 10.177, de 12 de janeiro de
2001, são considerados componentes dos encargos
financeiros os rebates e os bônus por adimplemento
que forem aplicados aos financiamentos concedidos
aos beneficiários do PRONAF, consoante resolução do
Conselho Monetário Nacional, cabendo o ônus desses benefícios ao respectivo Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste.
Art. 18. O § 1o do art. 9o da Lei no 8.723, de 28
de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 9o ................................................................
§ 1o O Poder Executivo poderá elevar o referido
percentual até o limite de vinte e cinco por cento ou
reduzi-lo a vinte por cento.
...................................................................”(NR)
Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição
de Alimentos com a finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à
distribuição de produtos agropecuários para pessoas
em situação de insegurança alimentar e à formação de
estoques estratégicos. (Regulamento) (Regulamento)
(Regulamento)
§ 1o Os recursos arrecadados com a venda de
estoques estratégicos formados nos termos deste artigo
serão destinados integralmente às ações de combate
à fome e à promoção da segurança alimentar.
§ 2o O Programa de que trata o caput será destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no
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Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – PRONAF, ficando dispensada a licitação
para essa aquisição desde que os preços não sejam
superiores aos praticados nos mercados regionais.
§ 3o O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor,
formado por representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Fazenda; do Planejamento, Orçamento
e Gestão; e do Gabinete do Ministro Extraordinário
de Segurança Alimentar e Combate à Fome, para a
operacionalização do Programa de que trata o caput.
§ 3o O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor,
formado por representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Fazenda; do Planejamento, Orçamento
e Gestão; do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome; e da Educação, para a operacionalização do
Programa de que trata o caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei nº 11.524, de 2007)
§ 4o A aquisição de produtos na forma do caput
somente poderá ser feita nos limites das disponibilidades orçamentárias e financeiras.
Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição
de Alimentos, compreendendo as seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei nº 11.512, de 2011)
(Regulamento)
I – incentivar a agricultura familiar, promovendo
a sua inclusão econômica e social, com fomento à
produção com sustentabilidade, ao processamento
de alimentos e industrialização e à geração de renda;
(Incluído dada pela Lei nº 11.512, de 2011)
II – incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar; (Incluído
dada pela Lei nº 11.512, de 2011)
III – promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, das
pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável; (Incluído dada pela
Lei nº 11.512, de 2011)
IV – promover o abastecimento alimentar, que
compreende as compras governamentais de alimentos,
incluída a alimentação escolar; (Incluído dada pela Lei
nº 11.512, de 2011)
V – constituir estoques públicos de alimentos
produzidos por agricultores familiares; (Incluído dada
pela Lei nº 11.512, de 2011)
VI – apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais da agricultura
familiar; e (Incluído dada pela Lei nº 11.512, de 2011)
VII – fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. (Incluído dada pela Lei nº
11.512, de 2011)
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§ 1º Os recursos arrecadados com a venda de
estoques estratégicos formados nos termos deste artigo
serão destinados integralmente às ações de combate
à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional. (Redação dada pela Lei nº 11.512, de 2011)
§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº
11.512, de 2011)
§ 3º O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor
do PAA, com composição e atribuições definidas em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.512, de 2011)
§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº
11.512, de 2011)
Art. 20. O Conselho Monetário Nacional, no
que couber, disciplinará o cumprimento do disposto
nesta Lei.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Revogam-se as Leis nos 10.464, de 24
de maio de 2002, e 10.646, de 28 de março de 2003.
Brasília, 2 de julho de 2003; 182o da Independência e 115o da República. – Luiz Inácio Lula da
Silva – Antonio Palocci Filho – Roberto Rodrigues
– Guido Mantega – Miguel Soldatelli Rossetto –
José Graziano da Silva.
(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, cabendo à última a
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 252, DE 2013
Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispõe sobre a Política Nacional
de Meio Ambiente, para determinar que os
padrões de qualidade ambiental sejam estabelecidos em conformidade com a avaliação do ciclo de vida do produto; e as
Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública, e nº 12.462, de
4 de agosto de 2011, que institui o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas –
RDC, para incluir normas de avaliação do
ciclo de vida do produto nas obras públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 3º e 9º da Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981, passam a viger com as seguintes
alterações:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
VI – avaliação do ciclo de vida do produto, a
identificação e quantificação da série de etapas

JUNHO DE 2013

39812 Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que envolvem o desenvolvimento do produto,
a obtenção de matérias-primas e insumos, o
processo produtivo, o consumo e a disposição
final.” (NR)
“Art. 9º ............................................................
........................................................................
Parágrafo único. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental previsto no inciso I levará em conta a avaliação do ciclo de
vida do produto, nos termos de regulamento,
que deverá prever regras para a rotulagem
de produtos com elevado potencial de dano
ao meio ambiente, especialmente aqueles
utilizados na construção civil, para informar
os consumidores sobre o impacto ambiental
a eles associado.” (NR)
Art. 2º O art. 12 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, passa a viger acrescido de parágrafo único,
com a seguinte redação:
“Art. 12. ..........................................................
........................................................................
Parágrafo único. Os requisitos de impacto ambiental previstos no inciso VII deverão atender
os padrões de qualidade ambiental estabelecidos nos termos da Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, observando-se a avaliação
do ciclo de vida dos produtos empregados nas
obras e serviços.” (NR)
Art. 3º O inciso III do § 1º do art. 4º da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a viger com a
seguinte redação:
“Art. 4º ............................................................
........................................................................
§ 1º ................................................................
........................................................................
III – utilização de produtos, equipamentos e
serviços que, de acordo com avaliação do ciclo
de vida, comprovadamente reduzam o consumo de energia e recursos naturais;
..................................................................” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após um ano da
data de sua publicação.
Justificação
O Projeto de Lei do Senado que ora apresentamos altera a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), a Lei de Licitações (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) e a Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), com o
objetivo de incorporar a avaliação do ciclo de vida de
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produtos, um instrumento de informação para garantir
melhores padrões de qualidade ambiental.
Nesse sentido, o projeto pretende estabelecer a
obrigatoriedade de inclusão dessa avaliação para os
produtos com elevado potencial de impacto ambiental,
especialmente aqueles empregados na construção civil.
Ao fazê-lo, segue as diretrizes da Política Nacional do
Meio Ambiente que visa, nos termos do art. 4º, inciso
III, da Lei nº 6.938, de 1981, “ao estabelecimento de
critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais”.
A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem
entre seus princípios a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A mesma lei define
esse ciclo como a “série de etapas que envolvem o
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo
e a disposição final”. O presente projeto vincula esse
conceito a um dos instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente.
Devido à crescente escassez de recursos naturais e ao aumento da geração de resíduos, a aplicação de ferramentas como a avaliação do ciclo de vida
do produto é fundamental para promover padrões de
consumo mais racionais. Utilizada principalmente na
Europa, essa avaliação é um instrumento de gestão
ambiental que apresenta informações sobre os produtos avaliados, a exemplo da quantidade de energia
utilizada, das emissões de gases de efeito estufa e de
resíduos liberados.
Com essa proposta, buscamos incentivar a aquisição de produtos ambientalmente sustentáveis no setor
da construção civil, informando os consumidores sobre
o potencial impacto ao meio ambiente associado aos
produtos disponíveis no mercado. As licitações públicas de obras e serviços de engenharia, no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios também
deverão atender os padrões de qualidade ambiental.
Assim, o significativo montante de recursos aplicado
pelo Estado em obras públicas servirá para incentivar
o setor produtivo a adotar práticas que reduzam o impacto ambiental.
Vale ressaltar que a proposta não impõe custos
significativos ao setor produtivo, visto que a adoção
dos programas de rotulagem e certificação de ciclo de
vida de produtos é, basicamente, um instrumento de
informação. Procuramos apenas direcionar o impacto do poder público como consumidor de bens para
o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental.
Para permitir a regulamentação da norma e a adaptação do sistema produtivo, estabelecemos um período
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de um ano de vacatio legis, até a entrada em vigor da
lei ora proposta.
Por todas essas razões, pedimos o apoio das
Senhoras e Senhores Senadores para este projeto.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Texto compilado
Mensagem de veto
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011
(Vide Lei nº 12.598, de 2012)
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos
de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse
público;
III – economia na execução, conservação e operação;
IV – possibilidade de emprego de mão-de-obra,
materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no
local para execução, conservação e operação;
V – facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;
VI – adoção das normas técnicas adequadas;
VI – adoção das normas técnicas, de saúde e
de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
VII – impacto ambiental.
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Regulamento
Texto compilado
Mensagem de veto
(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010)
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
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O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º – Esta Lei, com fundamento no art. 8º, item
XVII, alíneas c, h e i , da Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o
Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho
Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental.
Art. 1º Esta Lei, com fundamento nos incisos VI
e VII, do art. 23, e no art. 225 da Constituição Federal,
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui
o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA,
cria o Conselho Superior do Meio Ambiente – CSMA,
e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. (Redação
dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
Art 1º – Esta lei, com fundamento nos incisos VI
e VII do art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. (Redação dada
pela Lei nº 8.028, de 1990)
DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Art 2º – A Política Nacional do Meio Ambiente
tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e
à proteção da dignidade da vida humana, atendidos
os seguintes princípios:
I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um
patrimônio público a ser necessariamente assegurado
e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II – racionalização do uso do solo, do subsolo,
da água e do ar;
Ill – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV – proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V – controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI – incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção
dos recursos ambientais;
VII – acompanhamento do estado da qualidade
ambiental;
VIII – recuperação de áreas degradadas; (Regulamento)
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IX – proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X – educação ambiental a todos os níveis de
ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa
do meio ambiente.
Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas
as suas formas;
II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias
do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos;
IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
V – recursos ambientais, a atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários,
o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da
biosfera.
V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários,
o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora. (Redação dada pela Lei nº
7.804, de 1989)
DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE
Art 4º – A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio
ambiente e do equilíbrio ecológico;
II – à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
III – ao estabelecimento de critérios e padrões
de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso
e manejo de recursos ambientais;
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IV – ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de
recursos ambientais;
V – à difusão de tecnologias de manejo do meio
ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a
necessidade de preservação da qualidade ambiental
e do equilíbrio ecológico;
VI – à preservação e restauração dos recursos
ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos.
Art 5º – As diretrizes da Política Nacional do
Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos,
destinados a orientar a ação dos Governos da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios no que se relaciona com a preservação
da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio
ecológico, observados os princípios estabelecidos no
art. 2º desta Lei.
Parágrafo único – As atividades empresariais
públicas ou privadas serão exercidas em consonância
com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.
DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Art 6º – Os órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional
do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado:
I – Órgão Superior: o Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA, com a função de assistir
o Presidente da República na formulação de diretrizes
da Política Nacional do Meio Ambiente;
II – Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio
Ambiente – SEMA, do Ministério do Interior, à qual
cabe promover, disciplinar e avaliar a implantação da
Política Nacional do Meio Ambiente;
III – Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades
integrantes da Administração Pública Federal, direta ou
indireta, bem como as fundações instituídas pelo Poder
Público, cujas entidades estejam, total ou parcialmente,
associadas às de preservação da qualidade ambiental
ou de disciplinamento do uso de recursos ambientais;
IV – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades
estaduais responsáveis pela execução de programas
e projetos e de controle e fiscalização das atividades
suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental;
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V – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas
atividades, nas suas respectivas áreas de jurisdição.
I – Órgão Superior: o Conselho Superior do
Meio Ambiente – CSMA, com a função de assessorar
o Presidente da República na formulação da política
nacional e nas diretrizes governamentais para o meio
ambiente e os recursos ambientais; (Redação dada
pela Lei nº 7.804, de 1989)
II – Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, adotado nos
termos desta Lei, para assessorar, estudar e propor
ao Conselho Superior do Meio Ambiente – CSMA diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente
e os recursos naturais, e deliberar, no âmbito de sua
competência, sobre normas e padrões compatíveis
com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e
essencial à sadia qualidade de vida; (Redação dada
pela Lei nº 7.804, de 1989)
III – Órgão Central: o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
com a finalidade de coordenar, executar e fazer executar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, e a
preservação, conservação e uso racional, fiscalização,
controle e fomento dos recursos ambientais; (Redação
dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
IV – Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades
integrantes da administração federal direta e indireta,
bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público,
cujas atividades estejam associadas às de proteção
da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento
do uso de recursos ambientais; (Redação dada pela
Lei nº 7.804, de 1989)
V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades
estaduais responsáveis pela execução de programas,
projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;(Redação
dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades
municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização
dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;
(Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
I – órgão superior: o Conselho de Governo, com
a função de assessorar o Presidente da República na
formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
II – órgão consultivo e deliberativo: o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o
meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no
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âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;(Redação
dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
III – órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de
planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como
órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; (Redação
dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
IV – órgão executor: o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
com a finalidade de executar e fazer executar, como
órgão federal, a política e diretrizes governamentais
fixadas para o meio ambiente; (Redação dada pela
Lei nº 8.028, de 1990)
V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades
estaduais responsáveis pela execução de programas,
projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;(Redação
dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades
municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização
dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;
(Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
§ 1º – Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas
supletivas e complementares e padrões relacionados
com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.
§ 2º O s Municípios, observadas as normas e
os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e
locais mencionados neste artigo deverão fornecer os
resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente
interessada.
§ 4º De acordo com a legislação em vigor, é o
Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de
apoio técnico científico às atividades do IBAMA. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Art. 7º O Conselho Superior do Meio Ambiente
– CSMA tem por finalidade assessorar o Presidente
da República na formalização da Política Nacional e
das diretrizes governamentais para o meio ambiente
e os recursos ambientais. (Redação dada pela Lei nº
7.804, de 1989) (Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)
§ 1º O Conselho Superior do Meio Ambiente –
CSMA é presidido pelo Presidente da República, que
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o convocará pelo menos 2 (duas) vezes ao ano. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
§ 2º São membros do Conselho Superior do Meio
Ambiente – CSMA: (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
I – o Ministro da Justiça;
II – o Ministro da Marinha;
III – o Ministro das Relações Exteriores;
IV – o Ministro da Fazenda;
V – o Ministro dos Transportes;
VI – o Ministro da Agricultura;
VII – o Ministro da Educação;
VIII – o Ministro do Trabalho;
IX – o Ministro da Saúde;
X – o Ministro das Minas e Energia;
XI – o Ministro do Interior;
XII – o Ministro do Planejamento;
XIII – o Ministro da Cultura;
XIV – o Secretário Especial de Ciência e Tecnologia;
XV – o Representante do Ministério Público
Federal;
XVI – o Representante da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência – SBPC;
XVII – 3 (três) representantes do Poder Legislativo Federal;
XVIII – 5 (cinco) cidadãos brasileiros indicados
pelo conjunto das entidades ambientalistas não governamentais.
§ 3º Poderão participar das reuniões do Conselho Superior do Meio Ambiente – CSMA, sem direito
a voto, pessoas especialmente convidadas pelo seu
Presidente. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
§ 4º A participação no Conselho Superior do Meio
Ambiente – CSMA é considerada como de relevante
interesse público e não será remunerada. (Incluído
pela Lei nº 7.804, de 1989)
§ 5º. O Ministro do Interior é, sem prejuízo de
suas funções, Secretário-Executivo do Conselho Superior do Meio Ambiente – CSMA.(Incluído pela Lei nº
7.804, de 1989) (Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)
Art. 8º Incluir-se-ão entre as competências do
CONAMA:
Art. 8º Compete ao CONAMA: (Redação dada
pela Lei nº 8.028, de 1990)
I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA,
normas e critérios para o licenciamento de atividades
efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido
pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;(Redação
dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis
conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e
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municipais, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis ao exame da matéria;
II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis
conseqüências ambientais de projetos públicos ou
privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como a entidades privadas, as
informações indispensáveis; o Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA apreciará os estudos de
impacto ambiental, e respectivos relatórios de impacto
ambiental, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, nas áreas consideradas
Patrimônio Nacional pela Constituição Federal; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
II – determinar, quando julgar necessário, a
realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos
ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas,
as informações indispensáveis para apreciação dos
estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa
degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. (Redação dada pela
Lei nº 8.028, de 1990)
III – decidir, como última instância administrativa
em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre
as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA;
(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) (Revogado
pela Lei nº 11.941, de 2009)
IV – homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental;
(VETADO);
V – determinar, mediante representação do
IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais
concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou
condicional, e a perda ou suspensão de participação
em linhas de financiamento em estabelecimentos
oficiais de crédito; (Redação dada pela Vide Lei nº
7.804, de 1989)
VI – estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos
automotores, aeronaves e embarcações, mediante
audiência dos Ministérios competentes;
VII – estabelecer normas, critérios e padrões
relativos ao controle e à manutenção da qualidade do
meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.
Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente
é, sem prejuízo de suas funções, o Presidente do Conama. (Incluído pela Lei nº 8.028, de 1990)
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DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Art 9º – São instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente:
I – o estabelecimento de padrões de qualidade
ambiental;
II – o zoneamento ambiental; (Regulamento)
III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras;
V – os incentivos à produção e instalação de
equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia,
voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI – a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante
interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual
e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;
(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
VII – o sistema nacional de informações sobre
o meio ambiente;
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades
e Instrumentos de Defesa Ambiental;
IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção da degradação ambiental.
X – a instituição do Relatório de Qualidade do
Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; (Incluído pela Lei nº 7.804,
de 1989)
XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público
a produzí-las, quando inexistentes; (Incluído pela Lei
nº 7.804, de 1989)
XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
XIII – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e
outros. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Art. 9o-A. Mediante anuência do órgão ambiental
competente, o proprietário rural pode instituir servidão
ambiental, pela qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, total ou parcialmente,
a direito de uso, exploração ou supressão de recursos
naturais existentes na propriedade. (Incluído pela Lei
nº 11.284, de 2006)
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§ 1o A servidão ambiental não se aplica às áreas
de preservação permanente e de reserva legal. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
§ 2o A limitação ao uso ou exploração da vegetação da área sob servidão instituída em relação aos
recursos florestais deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. (Incluído pela Lei nº
11.284, de 2006)
§ 3o A servidão ambiental deve ser averbada no
registro de imóveis competente.(Incluído pela Lei nº
11.284, de 2006)
§ 4o Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão deve ser averbada na matrícula
de todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Lei nº
11.284, de 2006)
§ 5o É vedada, durante o prazo de vigência da
servidão ambiental, a alteração da destinação da área,
nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título,
de desmembramento ou de retificação dos limites da
propriedade. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel,
pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado
perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de
toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais
existentes, instituindo servidão ambiental. (Redação
dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 1o O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes
itens: (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
I – memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração
georreferenciado; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – objeto da servidão ambiental; (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
III – direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
IV – prazo durante o qual a área permanecerá
como servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 12.651,
de 2012).
§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas
de Preservação Permanente e à Reserva Legal mínima
exigida. (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no
mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.
(Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula
do imóvel no registro de imóveis competente: (Redação
dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
I – o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
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II – o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº
12.651, de 2012).
§ 5o Na hipótese de compensação de Reserva
Legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. (Redação dada
pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 6o É vedada, durante o prazo de vigência da
servidão ambiental, a alteração da destinação da área,
nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título,
de desmembramento ou de retificação dos limites do
imóvel. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 7o As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do art. 44-A da
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a
ser consideradas, pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
Art. 9o-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
§ 1o O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº
12.651, de 2012).
§ 2o A servidão ambiental perpétua equivale,
para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, definida no art. 21 da Lei
no9.985, de 18 de julho de 2000. (Incluído pela Lei nº
12.651, de 2012).
§ 3o O detentor da servidão ambiental poderá
aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em
favor de outro proprietário ou de entidade pública ou
privada que tenha a conservação ambiental como fim
social. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
Art. 9o-C. O contrato de alienação, cessão ou
transferência da servidão ambiental deve ser averbado
na matrícula do imóvel. (Incluído pela Lei nº 12.651,
de 2012).
§ 1o O contrato referido no caput deve conter,
no mínimo, os seguintes itens: (Incluído pela Lei nº
12.651, de 2012).
I – a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação ambiental; (Incluído
pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – o objeto da servidão ambiental; (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
III – os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores; (Incluído
pela Lei nº 12.651, de 2012).
IV – os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
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V – os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental; (Incluído
pela Lei nº 12.651, de 2012).
VI – a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias, em
caso de ser descumprido. (Incluído pela Lei nº 12.651,
de 2012).
§ 2o São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato:
(Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
I – manter a área sob servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou
artificiais; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
III – permitir a inspeção e a fiscalização da área
pelo detentor da servidão ambiental; (Incluído pela Lei
nº 12.651, de 2012).
IV – defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. (Incluído pela Lei
nº 12.651, de 2012).
§ 3o São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato:
(Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
I – documentar as características ambientais da
propriedade; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – monitorar periodicamente a propriedade para
verificar se a servidão ambiental está sendo mantida;
(Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
III – prestar informações necessárias a quaisquer
interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
IV – manter relatórios e arquivos atualizados com
as atividades da área objeto da servidão; (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
V – defender judicialmente a servidão ambiental.
(Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/
PSDB – PA) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 166, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando
a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 310, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
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OF. 166/2013/CAE
Brasília, 25 de junho de 2013.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão
aprovou, em reunião realizada nesta data, Substitutivo
Integral oferecido ao projeto de Lei da Câmara no 310
de 2009, que “institui o Regime Especial de Incentivos
para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de
Passageiros – REITUP, condicionado à implantação do
bilhete único temporal ou rede integrada de transportes”, e que, nos termos do art. 282 do R.I.S.F, o referido substitutivo será submetido a turno suplementar.
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Atenciosamente, – Senador Sérgio Souza, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Com referência ao Ofício nº 166, de 2013, a
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 713, DE 2013
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2011 com os
Projetos de Lei do Senado nºs 112, de 2006 e 234, de
2012, que já tramitam em conjunto.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia (PP-RS)
REQUERIMENTO Nº 714, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 269, de 2010; do PLS nº 118, de 2011; e do PLS nº
234, de 2012, por versarem sobre matérias correlatas.
Sala das Sessões, de maio de 2013. – Senador José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Os Requerimentos que acabam de ser lidos
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 715, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a tramitação
em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 153, de
2013, que “dispõe sobre a fiscalização e a prestação
de contas do uso de recursos públicos repassados às
Confederações Representativas de Categorias Econômicas e sobre as condições para os candidatos a seus
cargos de direção e a contratação de pessoal”, com o
Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2013, que “dispõe sobre a fiscalização e a prestação de contas do
uso de recursos públicos repassados às Federações
Representativas de Categorias Econômicas e sobre as
condições para os candidatos a seus cargos de direção e à contratação de pessoal efetivo”, por versarem
sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Armando Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, as seguidas manifestações
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que atravessam o País nos últimos dias indicam um
grau de insatisfação muito acentuado por parte significativa da sociedade. A reação culturalmente generosa
com que nossa população tem interpretado as mazelas vividas neste País parece imprimir sinais visíveis
de esgotamento. Acredito, portanto, que é o momento
oportuno para que as autoridades revejam suas prioridades políticas, conferindo peso maior às reivindicações mais estruturais da sociedade.
Nesse sentido, hoje quero falar especificamente
das lamentáveis condições de uso da rodoviária Lucídio Portela, localizada no centro da capital piauiense,
que está sob a responsabilidade do governo estadual.
A situação de abandono – eu diria – é de revoltar qualquer cidadão que paga corretamente os seus impostos.
O terminal rodoviário Lucídio Portela há muito
vem sofrendo de um descaso generalizado. Inaugurado em 1983, foi planejado para atender linhas de
ônibus intermunicipais da capital para todo o interior
do Estado do Piauí, bem como linhas interestaduais
para todo o Brasil. No entanto, com o crescimento da
circulação das linhas, a administração do terminal
perdeu o controle sobre o necessário e inevitável processo de manutenção e adaptação da estrutura que
sustenta a rodoviária.
Hoje, a precariedade das instalações elétricas
constitui uma ofensa tanto à população quanto aos
comerciantes que lá se alojam. Embora na aparência
a estrutura física seja ainda razoável, a funcionalidade
das operações rotineiras se converteu em inegável caos.
Pior que isso é constatar a deterioração das condições
de segurança, sujeitando os usuários a constantes e
violentos assaltos.
A imprensa do Piauí tem denunciado os abusos,
absurdos e transtornos que vêm acontecendo, a começar pela escada rolante e o elevador que não funcionam
há mais de um ano. Com isso, exclui-se o acesso de
pessoas idosas, deficientes físicos, convalescentes,
crianças de colo e outros passageiros com bagagens
ao segundo piso da rodoviária, plataforma exatamente
na qual estacionam os ônibus para o embarque.
Outro problema que agrava ainda mais a insatisfação popular é a completa falta de manutenção nos
banheiros. Quebrados e fora de uso há meses, impedem os usuários até das necessidades mais básicas
da fisiologia humana. Desprovido de condições necessárias para sequer tomar um banho, o passageiro se
vê na absurda situação de ser obrigado a se deslocar
para outro estabelecimento nas redondezas, para depois retornar ao terminal e prosseguir com a viagem.
Como se não bastasse, Senhor Presidente, outro
absurdo é a cobrança indevida do valor de um real no
acesso à área de embarque. Isso, evidentemente, tem
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causando graves transtornos aos acompanhantes dos
passageiros na hora da assistência ao carregamento
de bagagens e ao eventual controle sobre as crianças
no embarque.
De acordo com as normas vigentes, o acompanhante somente adquire acesso à área de embarque
no auxílio à esposa, ao filho, à pessoa idosa, ao doente e às crianças de colo, se, e somente se, desembolsar o valor do pedágio. Sem dúvida, tal inusitada
situação nos remete a um quadro constrangedor e
mercenário, causado pela atual gestão, já que o direito de ir e vir do cidadão assegurado na Constituição
Federal fica censurado ou tolhido de forma absurda,
arbitrária e imoral.
Em suma, localizado na região sul de Teresina, o
Terminal Rodoviário Governador Lucídio Portela poderia
ser um belíssimo cartão postal da capital do Piauí, não
fossem as falhas tão grotescas e a baixa competência
na gestão da administração pública. Afinal de contas,
para onde vai o dinheiro arrecadado com taxas absurdas de embarque? Como são aplicados os recursos
arrecadados e quem é que fiscaliza a sua aplicação?
De não menor relevância, trata-se de 1500 usuários que lá embarcam diariamente, confirmando uma
péssima imagem da cidade de Teresina, que não merece ser prejudicada pela inabilidade dos gestores
locais. Alheios às diretrizes que norteiam o Direito do
Consumidor, eles acabam por privilegiar a má fé e a
irresponsabilidade no cumprimento da função pública,
transgredindo direitos líquidos e certos dos cidadãos
piauienses.
Por fim, todos esses problemas relatados afetam, direta ou indiretamente, o turismo interestadual
e a imagem da capital do Piauí. Por conta de pessoas
despreparadas ocuparem os cargos estratégicos, a falta
de visão administrativa e logística de futuro prevalece,
comprometendo os anseios populares e o desenvolvimento sustentável.
Para encerrar, Senhor Presidente, reiteramos
que, para fazer face aos frequentes protestos contra
as condições de funcionamento daquela rodoviária,
cumpre ao governo do Estado demonstrar respeito
aos usuários do terminal Lucídio Portela, promovendo
melhorias e níveis crescentes de qualidade aos ambientes públicos.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 103ª sessão deliberativa, lembrando às Srªs
e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 5 minutos.)
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