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para discutir os recentes movimentos e protestos
populares nas ruas brasileiras. Senador Cristovam
Buarque..................................................................
Requerimento nº 906, de 2013, que solicita
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nº 140, de 2012; e 264, de 2013, por regularem a
mesma matéria. Senador Sérgio Souza.................
Requerimento nº 907, de 2013, que solicita
autorização para desempenhar missão oficial no exterior, em atendimento aos ofícios da Embaixada da
República Eslovaca e da Embaixada da República
Tcheca, no Brasil, para participar de uma série de
encontros entre os parlamentares do Parlamento
Tcheco, além de encontros com Deputados da Assembleia Nacional da República Eslovaca, no período de 1º a 7 de setembro de 2013. Comunica,
ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno
do Senado Federal, que estará ausente do País no
período de 28 de agosto a 8 de setembro de 2013.
Senador Jorge Viana..............................................
Requerimento nº 908, de 2013, solicita que
o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, seja
encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos para que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Senador Cyro Miranda............................................
Requerimento nº 909, de 2013, solicita que
o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, seja
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encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania para que esta se pronuncie sobre o
mesmo. Senador Cyro Miranda..............................
Requerimento nº 910, de 2013, solicita voto
de pesar por ocasião do falecimento do empresário
Roberto Alves Moura, ocorrido no dia 14 de agosto
de 2013, em São Paulo. Senador Anibal Diniz.......
Requerimento nº 911, de 2013, solicita urgência na apreciação do Projeto de Lei da Câmara nº
46, de 2013. Senador Wellington Dias....................
Requerimento nº 912, de 2013, que solicita
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 102,
de 2012. Senador Randolfe Rodrigues...................
Requerimento nº 913, de 2013, solicita que
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 637, de 2007,
além da Comissão constante do despacho inicial,
seja remetida, também, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Senador Clésio Andrade........
Requerimento nº 914, de 2013 (nº 39, de
2013-CCJ, na origem), que solicita urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 914, de 2013.........
Requerimento nº 915, de 2013, solicita a realização de Sessão Especial no dia 04 de novembro
de 2013, destinada a homenagear a Polícia Militar
do Estado de Goiás, que completou 155 anos de
existência no dia 28 de julho de 2013. Senador
Wilder Morais.........................................................
Requerimento nº 916, de 2013, solicita a
realização de Sessão Solene Especial destinada
a homenagear os 60 anos do Correio da Paraíba,
comemorados no dia 05 de agosto de 2013. Senador Cícero Lucena..................................................
Requerimento nº 917, de 2013, solicita que
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, após a aquiescência do Colegiado, solicite
à Presidência do Senado Federal que encaminhe
manifestação do Senado Federal Brasileiro aos Parlamentos dos Países integrantes da Organização do
Tratado de Cooperação Amazônica, conclamando-os a realizarem campanha com o fito de proteger o
nome da Amazônia da pretensão da empresa norte-americana Amazon Inc de deter a exclusividade
do nome amazon na internet. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Requerimento nº 918, de 2013, solicita informações à ministra de Estado da Cultura sobre o
montante de recursos repassados pela Pasta para
a rede denominada “Fora do Eixo - FdE”. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................
Requerimento nº 919, de 2013, solicita que
sejam requeridas informações ao ministro de Estado
da Fazenda acerca de recursos repassados pelo
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Banco do Brasil para a rede denominada “Fora do
Eixo-FdE”. Senador Aloysio Nunes Ferreira...........
Requerimento nº 920, de 2013, solicita informações ao ministro de Estado de Minas e Energia
sobre o montante de recursos repassados pela
Petrobrás para a rede denominada “Fora do Eixo FdE”. Senador Aloysio Nunes Ferreira...................
Requerimento nº 921, de 2013, solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
710, de 2011, do Projeto de Lei do Senado nº 287,
de 2013, por regularem a mesma matéria. Senador
Paulo Paim..............................................................
Requerimento nº 922, de 2013, solicita que
sejam prestadas informações, pelo ministro de Estado da Justiça, acerca de matéria veiculada pelo
programa “Fantástico”, da TV Globo, sobre o mercado clandestino de informações pessoais. Senadora
Ana Amélia.............................................................
Requerimento nº 923, de 2013, solicita que
sejam apresentadas condolências à família do Padre Lauro de Deus Nogueira Sobrinho, falecido no
dia 14 de agosto de 2013, em Teresina, Piauí, e informe especial ao Arcebispo Dom Jacinto Furtado
de Brito Sobrinho. Senador Wellington Dias...........
Requerimento nº 924, de 2013, solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Resolução nº 48,
de 2009; e 58, de 2013, por regularem a mesma
matéria. Senador Sérgio Souza..............................
Requerimento nº 925, de 2013, solicita a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado nº 211, de 2009. Senador Valdir Raupp....
Requerimento nº 926, de 2013, solicita a
inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento do médico Fábio Cariry Carvalho, bem como a
apresentação de condolências à família. Senador
Cícero Lucena........................................................
Requerimento nº 927, de 2013, solicita a inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento
do médico Rommel Lacet de Barros, bem como a
apresentação de condolências à família. Senador
Cícero Lucena........................................................
Requerimento nº 928, de 2013, que solicita informações ao ministro de Estado de Minas e
Energia acerca de denúncias de existência de um
esquema de corrupção na Petrobras que favoreceria parlamentares, políticos e campanhas eleitorais.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.............................
Requerimento nº 929, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado da Fazenda
acerca do convênio celebrado, em 2012, entre a
Caixa Econômica Federal e a empresa Brasil Solair.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.............................
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Requerimento nº 930, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado das Relações
Exteriores,relacionadas à Casa do Brasil em Madri.
Senador Casildo Maldaner.....................................
Requerimento nº 931, de 2013, solicita voto
de solidariedade, a David Miranda, que foi detido
de forma abusiva, arbitrária e, por isso, ilegalmente,
no aeroporto de Heathrow, em Londres, por oficiais
deste País, com fundamento na Lei Antiterrorismo.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Requerimento nº 932, de 2013, solicita autorização para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no
período de 3 a 9 de setembro do corrente ano, para
integrar delegação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em visita oficial à Suécia
e à França. Comunica, ainda, que estará ausente
do país no período de 3 a 9 de setembro de 2013.
Senador José Agripino...........................................
Requerimento nº 933, de 2013, solicita a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado
nº 65, de 2006, com o Projeto de Lei do Senado nº
227, de 2012, por versarem sobre a mesma matéria. Senador Armando Monteiro..............................
Requerimento nº 934, de 2013, solicita que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 229/2013, seja
ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos, além
das comissões constantes do despacho inicial. Senador Delcídio do Amaral.......................................
Requerimento nº 935, de 2013, solicita o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
283, de 2011, do Projeto de Lei do Senado nº 1,
de 2011. Senador Clésio Andrade..........................
Requerimento nº 936, de 2013, solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº
13, 57, 58, 59, 60, 63, 64 e 65, de 2013. Senador
Walter Pinheiro.......................................................
Requerimento nº 937, de 2013, solicita o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 138,
de 2011, com o Projeto de Lei do Senado nº 227,
de 2011. Senador Inácio Arruda.............................
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Registro de reunião entre o presidente do Senado, senadores e o movimento “Saúde +dez” que
solicita a assinatura do Projeto de Lei de iniciativa
popular que visa garantir no mínimo 10% das receitas brutas da União para a área de saúde, bem
como solicitação da transcrição da carta de entidades ligadas à área da saúde que reivindicam a
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Aparte à senadora Vanessa Grazziotin. Senador João Capiberibe...........................................
Apoio ao projeto de iniciativa popular que foi
entregue à Câmara dos Deputados que propõe a
vinculação de 10% dos recursos da receita corrente bruta da União para a área da saúde. Senador
Humberto Costa.....................................................
Aparte ao senador Humberto Costa. Senador
Waldemir Moka.......................................................
Aparte ao senador Humberto Costa. Senador
Eduardo Suplicy......................................................
Aparte ao senador Humberto Costa. Senador
Antonio Carlos Valadares.......................................
Aparte ao senador Humberto Costa. Senadora Lídice da Mata................................................
Destaque à importância do projeto apresentado pelo Senado que visa disciplinar a alimentação
nas escolas, evitando, assim, que as crianças se
alimentem de forma desordenada ingerindo alimentos prejudiciais à saúde. Senador Paulo Paim........
Comentários em relação aos esforços do Governo Federal de levar médicos a todas as cidades
do País, bem como destaque para as melhorias que
ocorreram no Brasil nos últimos dez anos. Senador
Valdir Raupp...........................................................
Considerações sobre o Programa Mais Médicos do Governo Federal e destaque à necessidade
de que esses profissionais passem pelos trâmites
legais de revalidação dos seus conhecimentos. Senador Flexa Ribeiro.................................................
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Preocupação com a crescente violência na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e destaque
à série de reportagens publicadas pelo jornal Gazeta do Povo onde contabilizam 5.806 homicídios
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Preocupação com o mercado clandestino de
informações pessoais que viola dados privados dos
cidadãos, bem como apelo para que sejam aplicadas as penalidades previstas em lei para esse tipo
de crime. Senadora Ana Amélia.............................
Aparte à senadora Ana Amélia. Senador
Pedro Taques.........................................................
Comunicação a respeito do programa chamado Juventude e Polícia construído em parceria
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com o grupo AfroReggae que possibilitou a queda
em 50% dos crimes violentos onde o projeto foi implantado e pedido de maior solidariedade do Poder
Legislativo aos coordenadores desse grupo. Senador Aécio neves......................................................

306

Aparte ao senador Aécio Neves. Senador
Eduardo Suplicy......................................................

307

SENADO FEDERAL
Defesa da transparência nas investigações
relativas às denúncias de corrupção contra Sua
Excelência. Senador Randolfe Rodrigues..............

105

Considerações em relação à possibilidade
da suspeição do presidente do Conselho de Ética.
Senador João Capiberibe.......................................

107

Comentários a respeito da relevância das investigações do Conselho de Ética, em relação às
denúncias de corrupção contra os senadores João
Capiberibe e Randolfe Rodrigues. Senador Mário
Couto......................................................................

107

Solicitação de encerramento das discussões
em relação à denúncia de corrupção contra o senador Randolfe Rodrigues. Senadora Lídice da
Mata........................................................................

108

Discussão do Parecer 864, de 2013, em substituição a Comissão Diretora, sobre Projeto de Lei
de Resolução do Senado nº 5, de 2012. Senador
Randolfe Rodrigues................................................

122

Relato sobre a atuação de Sua Excelência
no cargo de ouvidora-geral do Senado Federal e
destaque à importância da ouvidoria como instrumento da democracia participativa. Senadora Lúcia
Vânia.......................................................................

285

Aparte à senadora Lúcia Vânia. Senador
Eduardo Suplicy.....................................................

285

TELECOMUNICAÇÕES
262
264

Apelo ao governo para que fiscalize com
maior rigor as empresas de telecomunicações que
têm tido um lucro exorbitante, mas não oferece um
serviço de qualidade à população. Senador Eduardo
Amorim...................................................................

348

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

53569

Ata da 129ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 13 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Jayme Campos, das Srªs Ana Amélia
e Vanessa Grazziotin, dos Srs. Alvaro Dias, Acir Gurgacz, Anibal Diniz,
Paulo Paim e Sérgio Souza
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 21 horas e 7 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Os requerimento que acabam de ser
lidos vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013
Solicita, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nºs 300, de
2005 e 565, de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tramitam nesta Casa duas proposições que compartilham do propósito de modificar o art. 6º da Lei nº
10.820, de 17 de dezembro de 2003, que “Dispõe sobre
a autorização para desconto de prestações em folha
de pagamento, e dá outras providências”.
São elas:
Projeto de Lei do Senado 300/05, que acrescenta
parágrafos ao art. 6º da Lei nº 10.820, de 2003,
determinando que a taxa de juros cobrada sobre
empréstimos consignados em folha não excedam
em 05 pontos percentuais ao ano a taxa básica
da economia (taxa Selic); e
Projeto de Lei do Senado 565, de 2007, que
acrescenta o § 7º ao art. 6º da Lei nº 10.820 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a vedação
de diferenciação nas condições de empréstimo
consignado ao aposentado, pensionista e trabalhadores da ativa.
Diante do exposto, solicitamos, com base no art.
258 do Regimento Interno, a tramitação conjunta dos
referidos projetos.
Sala das Sessões, 6 de agosto de 2.013. – Senador José Agripino.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 903, DE 2013
Nos termos do § 2° do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento interno do Senado Federal, e considerando matérias
veiculadas na imprensa que noticiam a retomada de
negociações com os Estados Unidos para uso do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), requeiro sejam
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prestadas, pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores (MRE), as seguintes informações:
1 – É procedente a informação de que o MRE
renegocia o acordo entre Brasil e os Estados
Unidos da América sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas à Participação dos Estados
Unidos da América nos Lançamentos a partir do
Centro de Lançamento de Alcântara, celebrado
em Brasília, em 18 de abril de 2000, ou negocie
outro correlato? Sendo o caso, solicito o fornecimento das minutas desse novo acordo (drafts)
produzidas até o presente.
2 – Se procedente essa informação e na ausência
de documentos negociais escritos, quais pontos
do Acordo Brasil-Estados Unidos estão sendo
renegociados e quais foram as posições tomadas pelo Governo brasileiro sobre esses pontos?
3 – Existe alguma condicionante ou contrapartida posta pelos Estados Unidos ou pelo Brasil
para renegociar o acordo de uso do CLA, como
as relacionadas à possível aquisição de caças
F/A-18 Super Hornet ou a contratos da Visiona
Tecnologia Espacial para transferência de tecnologia, a fim de lançar Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicação (SGDC)? Se houver,
quais são?
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.
(À Mesa, para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 904, DE 2013
Requeiro Voto de Louvor a Assembléia de Deus
Madureira para realização do Congresso da Juventude no domingo próximo passado (11/08), em Teresina
com a preparação da juventude para os desafios do
mundo atual.
Sala da Comissão, – Senador Wellington Dias.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 905, DE 2013
Requeremos, nos termos regimentais, a realização de Sessão Temática do Senado Federal para
discutir os recentes movimentos e protestos populares
das ruas brasileiras.

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

Justificação
Permitir que alguns representantes dos movimentos populares falem através do Plenário do Senado
Federal – e por extensão com toda a sociedade brasileira – como uma forma de buscar o entendimento
e a correta interpretação das demandas populares.

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação e será votado oportunamente.
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Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:

11

53579

12

53580 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

13

53581

14

53582 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

15

53583

16

53584 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

17

53585

18

53586 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

19

53587

20

53588 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

21

53589

22

53590 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

23

53591

24

53592 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

25

53593

26

53594 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

27

53595

28

53596 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

29

53597

30

53598 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

31

53599

32

53600 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

33

53601

34

53602 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

35

53603

36

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

53604 Quarta-feira 14

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres
nºs 857 a 859, de 2013, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre as Mensagens nºs 69, 70 e 71, de
2013, concluindo, respectivamente, pela apresentação
dos Projetos de Resolução nºs 60 a 62, 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.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. n° 90/2013 – CCT
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou
o Ato n° 1, de 2013-CCT (cópia anexa).
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
ATO N° 1, DE 2013 – CCT
Revoga o Ato 1, de 2011 – CCT, que disciplina os procedimentos a serem observados
nas designações de relatoria dos Projetos
de Decreto Legislativo de outorga e renovação de concessão, permissão e autorização
para o serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática resolve:
Art. 1° Fica revogado o Ato n° 1, de 2011 – CCT,
que disciplina os procedimentos a serem observados
nas designações de relatoria dos projetos de decreto
legislativo de outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, de que trata o inciso VII
do art. 104-C do Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 2° Esgotado o prazo previsto no art. 223, §
1°, da Constituição Federal, poderá ser designado novo
relator pelo Presidente da Comissão.
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Ato n° 1, de 2011 – CCT, veda a designação,
para a relatoria de projetos de decreto legislativo que
tratem da outorga ou renovação de concessão, permissão e autorização para emissoras de radiodifusão
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sonora e de sons e imagens, de Senador eleito pela
mesma unidade da federação em que será prestado o
serviço. A intenção do referido ato seria afastar qualquer suspeição de direcionamento ou interesse político
nó exame dessas matérias.
Verificou-se, na prática, que o referido Ato tem
prejudicado os trabalhos da Comissão, pois impede
que os Senadores mais interessados e conhecedores
do objeto da proposição se envolvam na elaboração
do parecer.
A análise de atos de outorga ou renovação de
licenças das emissoras de rádio e televisão por senadores eleitos pela unidade da federação onde estão
situadas proporciona maior eficiência nos processos,
já que esses parlamentares conhecem a realidade de
suas regiões e têm maior proximidade com a população atendida pelos serviços.
Por outro lado, é premente a necessidade de
assegurar o cumprimento dos prazos para relato das
matérias, com vistas à otimização dos trabalhos da
Comissão. Com tal fim, o novo regramento proposto
prevê a designação de novo relator caso seja descumprido o prazo estabelecido no art. 223 da Constituição
Federal. Além de assegurar a celeridade nos trabalhos
da Comissão, tal medida assegura a aplicação do princípio da impessoalidade.
Acreditando que esta iniciativa contribuirá para
o exame mais ágil e acurado dos processos a que se
refere, solicitamos o apoio dos Senhores Senadores e
das Senhoras Senadoras para sua aprovação.
Sala da Comissão, – Senador Zezé Perrella,
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
OF. 196/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Assunto: Aprovação do Ato n° 1 de 2013-CAE
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, por ocasião
da 45ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 6 de agosto, foi aprovado
o Ato n° 1 de 2013-CAE, que “regulamenta, no âmbito
da Comissão de Assuntos Econômicos, o processo de
apreciação de Mensagens e Ofícios ao Senado Federal
que tratem das matérias constantes do art. 52, V, VII,
VIII e IX, da Constituição Federal”.
Encaminho o referido Ato para conhecimento da
Casa e posterior publicação, nos termos do art. 412,
XII, do Regimento Interno do Senado Federal, no Diário do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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ATO N° 1, DE 2013-CAE
Regulamenta, no âmbito da COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, o processo
de apreciação de Mensagens e Ofícios ao
Senado Federal que tratem das matérias
constantes do art. 52, V, VII, VIII e IX, da
Constituição Federal.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal, no uso de suas competências regimentais e
regulamentares, resolve:
Art. 1° Este Ato regulamenta, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, o processo de apreciação de Mensagens e Ofícios que solicitam ao Senado
Federal autorização para a contratação de operações
de crédito, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições,
constantes do art. 52, V, VII, VIII e IX, da Constituição
Federal.
Art. 2° A inclusão das matérias contidas no artigo anterior na pauta de deliberação da Comissão será
precedida dos seguintes procedimentos:
I – o Relator deverá observar o prazo mínimo de
quatro dias entre sua designação e a apresentação de seu Relatório à Comissão;
II – o Presidente, de ofício, concederá Vista Coletiva do Relatório aos membros da Comissão,
nos termos do Regimento Interno do Senado
Federal;
§ 1° Na Reunião em que for procedida a apresentação do Relatório e a concessão de Vista Coletiva,
não será exigida a presença das autoridades a que se
refere o art. 34 da Resolução n° 43, de 2001.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão
à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência designou, como membro
suplente, em vaga destinada ao Partido da República – PR, a Deputada Jandira Feghali, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 621, de 2013, conforme o Ofício
nº 257, de 2013, da Liderança do PR na Câmara dos
Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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Of. Nº 257/2013-Bloco
Brasília, 7 de agosto de 2013
Assunto: Indicação de membro na Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar a Deputada Jandira Faghadi (PCdoB/
RJ) para membro suplente na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória 621
de 2013, que “Institui o Programa Mais Médicos e dá
outras providências”. Na vaga do PR.
Respeitosamente, – Deputado Antony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício nº 1, de 2013, do Presidente
Eventual da Comissão Mista destinada a apreciar a
Medida Provisória nº 617, de 2013, comunicando a
instalação do Colegiado bem como a eleição de seu
Presidente, Senador Francisco Dornelles, Vice-Presidente, Deputado Colbert Martins, Relator, Deputado
Mário Negromonte e Relator Revisor, Senador Acir
Gurgacz.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 1/MPV617-2013
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 617, de 31 de maio de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Francisco Dornelles
Vice-Presidente: Deputado Colbert Martins
Relator: Deputado Mário Negromonte
Relator Revisor: Senador Acir Gurgacz
Respeitosamente, Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Senador Francisco Dornelles,
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – 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 329, DE 2013 – (COMPLEMENTAR)
Altera a redação do inciso XI do art. 17 e
acrescenta inciso XVI ao § 5º-B do art. 18
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir a adesão de
prestadoras de serviços de corretagem de
imóveis ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 17. ..........................................................
........................................................................
XI – que tenha por finalidade a prestação de
serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que constitua
profissão regulamentada ou não, bem como
a que preste serviços de instrutor e de despachante.
............................................................... ”(NR)
Art. 18. ...........................................................
........................................................................
§ 5ºB...............................................................
........................................................................
XVI – corretoras de imóveis.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O projeto que se propõe tem o intuito de eliminar
a restrição hoje existente de ingresso das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) de
prestação de serviços de corretagem de imóveis. Tal
vedação impede que o segmento se valha do tratamento simplificado e favorecido representado pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar (LCP) nº 123, de 2006.
É importante lembrar que a criação do Simples
Nacional, que teve como precursor o Simples Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – Simples, da Lei nº 9.317, de 1996,
aumentou de forma significativa a formalização de
pequenos negócios, trazendo como consequencia a
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melhora na qualidade do emprego para os que dela
puderam beneficiar-se.
A Constituição, em seus arts. 146, III, d, e 170,
prevê tratamento diferenciado e favorecido às MEs
e EPPs, estabelecendo como único critério para o
usufruto desse direito o tamanho da empresa, verificado pelo seu faturamento mensal. Nenhuma outra
restrição a respeito existe na Lei Maior. Ainda assim,
o Poder Executivo insiste em vedar o acesso ao regime para alguns segmentos, valendo-se, sobretudo,
da vedação constante do inciso XI do art. 17 da LCP
nº 123, de 2006.
A absurda carga tributária e os trâmites burocráticos lentos e caros fazem com que a viabilidade da
existência formal de muitos segmentos esteja diretamente ligada à possibilidade de adesão das empresas
ao Simples Nacional. Ante a enorme informalidade
existente na atividade dos corretores de imóveis e os
importantes serviços por eles prestados, propomos o
presente projeto, na certeza de que estamos fazendo
justiça ao segmento e prestando um relevante serviço ao próprio País, que só terá a beneficiar-se com a
medida.
Pedimos, pois, aos Senhores Senadores apoio à
aprovação deste projeto de lei de complementar, que
muito contribuirá para aumentar o grau de formalização
de empresas do digno segmento beneficiado.
Sala das Sessões, – Senador GIM.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicação em atendimento ao disposto
no art. 5º da Lei Complementar
nº 139, de 10 de novembro de 2011.)
Mensagem de veto
Texto anterior a republicação
Vide Lei nº 10.189, de 2001
Vigência
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.
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O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
Seção II
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
....................................................................................
XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística
ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou
não, bem como a que preste serviços de instrutor, de
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
....................................................................................
§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 1º do art.
17 desta Lei Complementar, serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes
atividades de prestação de serviços:
I – creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de
ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos
técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos,
gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos
incisos II e III do § 5o-D deste artigo;
II – agência terceirizada de correios;
III – agência de viagem e turismo;
IV – centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
V – agência lotérica;
VI – (REVOGADO)
VII – (REVOGADO)
VIII – (REVOGADO)
IX – serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em metais;
X – (REVOGADO)
XI – (REVOGADO)
XII – (REVOGADO)
XIII – transporte municipal de passageiros;
XIV – escritórios de serviços contábeis, observado
o disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo;
XV – produções cinematográficas, audiovisuais,
artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação,
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inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas,
artes visuais, cinematográficas e audiovisuais.
§ 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 1º do art.
17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma
do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em
que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes
ou responsáveis:
I – construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada,
execução de projetos e serviços de paisagismo, bem
como decoração de interiores;
II – (REVOGADO)
III – (REVOGADO)
IV – (REVOGADO)
V – (REVOGADO)
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
§ 5º-D Sem prejuízo do disposto no § 1o do art.
17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma
do Anexo V desta Lei Complementar:
I – cumulativamente administração e locação de
imóveis de terceiros;
II – academias de dança, de capoeira, de ioga e
de artes marciais;
III – academias de atividades físicas, desportivas,
de natação e escolas de esportes;
IV – elaboração de programas de computadores,
inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos
em estabelecimento do optante;
V – licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação;
VI – planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados
em estabelecimento do optante;
VII – (REVOGADO)
VIII – (REVOGADO)
IX – empresas montadoras de estandes para
feiras;
X – (REVOGADO)
XI – (REVOGADO)
XII – laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;
XIII – serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos,
bem como ressonância magnética;
XIV – serviços de prótese em geral.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 330, DE 2013
Dispõe sobre a proteção, o tratamento e o
uso dos dados pessoais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Capítulo I
Do Objeto e Âmbito de Aplicação
Art. 1º Esta Lei regula a proteção, o tratamento
e o uso de dados das pessoas naturais e jurídicas de
direito público ou privado.
Parágrafo único. Reger-se-á por esta Lei todo
tratamento de dados pessoais, qualquer que seja o
mecanismo empregado, quando sua coleta, armazenamento ou utilização ocorrer em território nacional ou
em local onde seja aplicável a lei brasileira, por força
de tratado ou convenção.
Art. 2º A presente Lei não se aplica ao tratamento
de dados efetuado por pessoa física na consecução
de suas necessidades privadas.
Capítulo II
Das Definições
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – dado pessoal: toda informação, de qualquer
natureza e independentemente do respectivo suporte, passível de ser armazenada, processada
ou transmitida, relativa a pessoas identificadas
ou identificáveis;
II – banco de dados: conjunto estruturado de
dados pessoais, centralizado ou descentralizado de modo funcional ou geográfico, acessível
segundo critérios determinados, qualquer que
seja a forma de gerenciamento;
III – tratamento de dados pessoais: qualquer
operação ou conjunto de operações, em um ou
mais bancos de dados, independentemente do
mecanismo utilizado;
IV – gestor de banco de dados: a pessoa física
ou jurídica, de direito público ou privado, constituída sob qualquer forma, que, individual ou coletivamente, determine as finalidades, os meios
de tratamento e a utilização dos dados pessoais;
V – gestor aparente: a pessoa física ou jurídica,
de direito público ou privado, responsável, por
delegação do gestor de banco de dados, pelo
tratamento dos dados pessoais;
VI – proprietário do banco de dados: a pessoa
física ou jurídica, de direito público ou privado,
proprietária dos meios físicos e eletrônicos constituintes do banco de dados e detentora das in-
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formações objeto de tratamento pelo banco de
dados;
VII – titular de dados pessoais: a pessoa natural
ou jurídica, de direito público ou privado, a que
se referem as informações coletadas, armazenadas, processadas ou transmitidas;
VIII – usuário de banco de dados: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que
acessa e utiliza as informações tratadas pelo
banco de dados, mediante requerimento ou por
força de disposição legal;
IX – dados sensíveis: informações pessoais que
revelem a origem racial ou étnica, as opiniões
políticas, as convicções religiosas, ideológicas
ou filosóficas, a filiação e atuação sindical, o estado de saúde ou a orientação sexual da pessoa
natural titular dos dados, bem como as informações genéticas;
X – interconexão de dados: forma de tratamento
de informações pessoais que consiste na transferência de dados de um banco a outro, mantido
ou não pelo mesmo proprietário, com finalidade
semelhante ou distinta;
XII – dissociação: procedimento destinado a impedir a identificação da pessoa a que se refere a
informação coletada, armazenada ou transmitida.
§ 1º Considera-se identificável a pessoa passível
de reconhecimento, direta ou indiretamente, mediante
referência a um número de identificação ou a um ou
mais elementos específicos de sua identidade física,
fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social.
§ 2º Para os fins do disposto no inciso III deste
artigo, configuram tratamento de dados pessoais a
pesquisa, o recolhimento, o registro, a organização,
a classificação, a comparação, a valoração, a conservação, a modificação, a adaptação, a alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a transferência, a
transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma
de comunicação, a interconexão, o bloqueio, o descarte
e a destruição da informação.
§ 3º Para os fins do disposto nos incisos IV e V
deste artigo, consideram-se gestores de bancos de
dados, ou gestores aparentes, por equiparação, o
serviço instituído com a mesma finalidade, ainda que
desprovido de personalidade jurídica, e os órgãos da
administração pública direta.
§ 4º As finalidades e os meios de tratamento dos
dados pessoais, quando se tratar de banco de dados
de titularidade de pessoa jurídica de direito público,
serão exercidos em atenção às atribuições e competências legais e institucionais do titular.
§ 5º Para efeito do que dispõe o inciso VIII deste
artigo, incluem-se na definição de usuário de bancos
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de dados os órgãos da administração direta de quaisquer esferas de governo.
§ 6º Considera-se privativo o uso das informações
armazenadas no âmbito de organizações, públicas ou
privadas, respeitadas as finalidades para as quais foi
criado o banco de dados e observados os princípios
definidos nesta Lei.
Capítulo III
Do Tratamento de Dados Pessoais
Art. 4º Ao tratamento de dados pessoais aplicam-se os seguintes princípios:
I – coleta, armazenamento e processamento de
forma lícita, com observância do princípio da
boa-fé e adstritos a finalidades determinadas,
vedada a utilização posterior incompatível com
essas finalidades;
II – adequação, pertinência, exatidão e atualização, periódica e de ofício, das informações;
III – conservação dos dados e identificação dos
seus titulares apenas pelo período necessário
às finalidades da coleta ou tratamento;
IV – consentimento prévio e expresso do titular
de dados como requisito à coleta, quando se
tratar de dados sensíveis ou de interconexão
internacional de dados realizada por banco de
dados privado (art. 10);
V – prévia ciência do titular das informações,
quando se tratar de dados para os quais o consentimento expresso é inexigível;
VI – acesso do titular de dados às informações
coletadas, armazenadas, processadas ou transmitidas.
§ 1º Excetua-se do disposto no inciso III a conservação de dados por órgãos e pessoas jurídicas de
direito público ou realizada para fins históricos, estatísticos e científicos.
§ 2º Incumbe ao gestor de banco de dados zelar
pela observância do disposto neste artigo, especialmente pela adequação e pertinência das informações
tratadas, com a devida retificação ou cancelamento de
dados inexatos, incompletos ou que deixarem de ser
necessários à finalidade para a qual foram coletados.
Art. 5º Os dados considerados sensíveis somente poderão ser coletados, armazenados, processados,
transmitidos, utilizados, fornecidos a usuários ou divulgados:
I – com o expresso, específico e inequívoco consentimento de seu titular ou representante legal;
II – para fins meramente estatísticos, históricos
ou científicos, vedada a identificação do titular;
III – por força de decisão judicial;
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IV – por expressa disposição legal;
V – por relevante interesse público, na forma do
regulamento desta Lei;
VI – com o objetivo de preservar o direito à vida
do titular de dados.
§ 1º O consentimento previsto no inciso I deste artigo não se aplica aos dados sensíveis tornados
públicos por seu titular, como resultado inequívoco de
sua manifestação de vontade.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no inciso V deste
artigo, considera-se de relevante interesse público o
tratamento de dados realizado para fins de medicina
preventiva, de diagnóstico ou tratamento médico, ou
gestão de serviços de saúde, desde que efetuado por
pessoa obrigada a sigilo profissional.
§ 3º O tratamento de dados sensíveis fundado
em relevante interesse público somente poderá ocorrer
por órgãos da administração pública direta, pessoas
jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado no exercício da medicina ou proteção à
saúde, observadas suas funções institucionais.
§ 4º O disposto no inciso VI deste artigo somente
se aplica quando impossível a obtenção do consentimento do titular de dados ou da autorização de seu
representante legal.
Art. 6º O tratamento de dados pessoais para fins
de segurança pública, investigação criminal ou instrução penal, administrativa ou tributária somente poderá ser feito por órgão da administração publica direta
ou pessoa jurídica de direito público, limitando-se às
seguintes hipóteses:
I – exercício de competência prevista em lei;
II – prevenção ou repressão de infração penal,
administrativa ou tributária;
III – compartilhamento de informações para fins
de segurança do Estado e da sociedade;
IV – atendimento dos termos de acordo, tratado ou convenção internacional de que o Estado
brasileiro seja parte.
Capítulo IV
Dos Direitos Básicos do Titular de Dados
Art. 7º São direitos básicos do titular de dados:
I – o respeito às liberdades e garantias fundamentais da pessoa humana, em especial à inviolabilidade de consciência e de crença e à proteção
da vida privada, intimidade, honra e imagem;
II – o acesso à origem e ao conteúdo de dados
pessoais coletados e tratados em banco de dados;
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III – a ciência prévia, e por escrito, como requisito
à inclusão de informações pessoais em banco
de dados;
IV – a retificação, a título gratuito, de dados pessoais inexatos, incompletos, omissos, inverídicos
ou desatualizados;
V – o consentimento prévio como requisito à coleta e ao tratamento de dados pessoais sensíveis,
bem como à interconexão internacional de dados
realizada por banco de dados privado (art. 10);
VI – o cancelamento, a título gratuito, de dados
que deixarem de ser necessários à consecução
da finalidade para a qual foram coletados;
VII – a oposição, a título gratuito, à inclusão,
cessão ou transmissão de informações pessoais que tenham por finalidade a publicidade ou
divulgação comercial;
VIII – a exclusão ou a dissociação gratuitas de
dados pessoais sensíveis inseridos em banco
de dados, se manifesto o interesse;
IX – a exclusão automática, após o prazo de cinco
anos, a contar da inscrição, de dados pessoais
capazes de gerar restrições à obtenção de crédito;
X – a facilitação da defesa de seus direitos em
processos judiciais ou administrativos, admitida
a inversão do ônus da prova, quando, a critério
do juiz, for verossímil a alegação.
§ 1º Ao direito de acesso previsto no inciso II do
caput deste artigo aplicam-se as seguintes regras:
I – poderá ser exercido a qualquer tempo, mediante solicitação escrita dirigida ao gestor ou ao
proprietário do banco de dados;
II – será gratuito, quando não exercido por mais
de uma vez no período de doze meses;
III – será deferido ou indeferido no prazo de quarenta e oito horas e a decisão comunicada ao
requerente em vinte e quatro horas.
§ 2º A ciência prévia a que se refere o inciso III
deste artigo:
I – constitui requisito necessário à inclusão da
informação no banco de dados;
II – é inexigível quando o banco de dados for
mantido por órgão da administração pública direta
ou pessoa jurídica de direito público, ou quando
a informação tenha sido coletada diretamente
do titular dos dados;
III – pode ser dispensada se o tratamento não
identificar o titular de dados e possuir fins meramente históricos, estatísticos ou científicos.
§ 3º Poderá ser requerido o cancelamento de
informação não sensível quando o banco de dados
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lhe houver atribuído finalidade diversa daquela para
a qual foi coletada.
§ 4º À pessoa jurídica titular de dados são reconhecidos os direitos compatíveis com sua natureza.
Capítulo V
Do Proprietário e do Gestor de Banco de Dados
Art. 8º Constituem deveres do proprietário e do
gestor de banco de dados, no tratamento de dados
pessoais:
I – informar aos titulares de dados pessoais:
a) a inclusão e o tratamento de suas informações;
b) a extensão de seus direitos;
c) a finalidade da coleta;
d) as categorias de usuários da informação;
e) a identidade do proprietário e do gestor do
banco de dados;
II – não utilizar os dados para finalidades incompatíveis com aquelas para as quais foram
coletados;
III – não proceder a tratamento de dados por
meios fraudulentos, desleais ou ilícitos;
IV – não utilizar os dados com a finalidade exclusiva de revelar a terceiros a origem racial ou
étnica, crença religiosa, filosófica, política ou
ideológica, atuação partidária ou sindical, estado
de saúde, informações genéticas ou orientação
sexual da pessoa natural do titular dos dados;
V – oferecer proteção e segurança aos dados
coletados, observada a natureza destes e os
riscos a que estejam expostos, a fim de impedir
sua perda, destruição, alteração, tratamento, cópia, difusão ou acesso não autorizado;
VI – não inserir dados oriundos de fontes acessíveis ao público sem que prévia ciência seja
conferida ao titular dos dados;
VII – não inserir dados pessoais sensíveis sem
o consentimento prévio e expresso do titular
dos dados;
VIII – apreciar, no prazo máximo de dez dias,
a contar da solicitação, pedido de retificação,
oposição, cancelamento e exclusão de dados;
IX – retificar, independentemente de provocação
do titular, dados inexatos, incompletos, inverídicos ou desatualizados;
X – cancelar, independentemente de provocação
do titular, dados que deixarem de ser necessários à consecução da finalidade para a qual foram coletados;
XI – indenizar, por danos morais e materiais, os
titulares de dados coletados, tratados ou utiliza-
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dos em desacordo com as prescrições legais,
sem prejuízo da responsabilidade administrativa
ou penal que lhes possa ser imputada.
Parágrafo único. O dever de sigilo relativo ao
tratamento de dados sensíveis estende-se a todas
as pessoas que tenham acesso às informações por
vínculo contratual com o proprietário ou o gestor do
banco de dados, subsistindo mesmo após o encerramento da relação jurídica.
Capítulo VI
Disposições Especiais Aplicáveis
aos Bancos de Dados Públicos
Art. 9º Considera-se público o banco de dados
cujo proprietário seja órgão da administração pública
direta, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado no exercício de serviço público
ou função delegada pelo Poder Público.
§ 1º Ao banco de dados público que tenha por
objeto tratamento de dados com vistas a auxiliar atividade de segurança nacional ou pública, investigação
administrativa, tributária, criminal ou instrução processual penal, não se aplica o disposto nos incisos II, III,
IV, V, VI e VIII do caput do art. 7º e nos incisos I, VI, VII
e VIII do art. 8º, sem prejuízo da responsabilidade civil
ou penal que ao titular ou gestor possa ser imputada por
desvio de finalidade no uso das informações tratadas.
§ 2º O disposto nos incisos III e V do caput do
art. 7º e nos incisos VI e VII do art. 8º não se aplica
ao banco de dados público que tenha por objeto tratamento de dados pessoais necessários à prevenção
e ao diagnóstico médico ou à vigilância sanitária, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal que ao titular
ou gestor possa ser imputada por desvio de finalidade
no uso dos dados.
§ 3º O banco de dados público que tenha por
objeto tratar dados pertencentes a grupos de profissionais não poderá utilizar os dados colhidos para
finalidade diversa daquela a que se destinam, salvo
consentimento expresso e prévio do titular de dados.
§ 4º O proprietário ou gestor de banco de dados
público não poderá utilizar os dados tratados para fins
de publicidade ou divulgação comercial.
Capítulo VII
Disposições Especiais Aplicáveis
aos Bancos de Dados Privados
Art. 10. Considera-se privado o banco de dados
cujo proprietário seja pessoa jurídica de direito privado
no exercício de atividade privada, econômica ou não.
§ 1º Ao banco de dados privado que tenha por
objeto tratar dados necessários à salvaguarda de interesse vital do titular não se aplica, quanto aos dados
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pessoais sensíveis sobre o estado de saúde, o disposto na primeira parte do inciso V do caput do art. 7º e
no inciso VII do art. 8º, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que ao titular ou gestor possa ser
imputada por desvio de finalidade no uso dos dados.
§ 2º O banco de dados privado que tenha por objeto tratar dados pertencentes a grupos de profissionais
não poderá utilizar os dados colhidos para finalidade
diversa da que se destinam, salvo consentimento expresso e prévio do titular de dados.
§ 3º O proprietário ou gestor de banco de dados
privado poderá utilizar os dados tratados, excetuados
os dados sensíveis, para fins de publicidade ou divulgação comercial, mediante consentimento prévio
conferido ao titular, o qual poderá exercer direito de
oposição, nos termos do inciso VII do caput do art. 7º.
§ 4º Ao banco de dados privado que tenha por
objeto tratar dados relativos à solvência patrimonial e
de crédito aplicam-se as seguintes disposições:
I – inclusão de dados restritivos ao crédito somente após a ciência prévia do titular, mediante notificação por carta enviada para o domicílio deste;
II – exclusão automática dos dados incluídos há
mais de cinco anos, sem prejuízo dos demais
direitos atribuíveis ao titular das informações,
nos termos dos arts. 6º e 7º e das normas que
regulam as relações de consumo.
§ 5º Para efeito do disposto no § 4º, inciso I, deste
artigo, poderá o banco de dados promover o registro
sem proceder à ciência prévia se o titular não possuir
domicílio certo ou conhecido, responsabilizando-se
solidariamente com o solicitante pela veracidade desta informação.
Capítulo VIII
Da Segurança dos Dados
Art. 11. Os proprietários e gestores de bancos de
dados devem adotar, entre outras, as seguintes medidas destinadas à proteção dos dados pessoais contra
a perda ou destruição acidental ou ilícita, a alteração,
a difusão e o acesso não autorizados:
I – impedir que pessoas não autorizadas tenham
acesso aos equipamentos, instalações e suportes de tratamento de dados;
II – garantir que somente usuários tenham acesso aos dados transmitidos;
III – garantir a possibilidade de verificação periódica das alterações produzidas nos arquivos
de dados.
Parágrafo único. Não se registrarão dados sensíveis em bancos de dados que não reúnam condições
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mínimas de segurança, conforme definido no regulamento desta Lei.
Capítulo IX
Da Interconexão de Dados
Art. 12. A interconexão de dados pessoais deve
atender aos seguintes requisitos:
I – adequação às finalidades legais ou estatutárias e aos interesses legítimos dos proprietários
e gestores de bancos de dados;
II – não discriminação ou violação de direitos,
liberdades e garantias dos titulares de dados;
III – proteção dos dados por medidas de segurança capazes de evitar sua perda, destruição,
reprodução, replicação, difusão e o acesso não
autorizado a seu teor.
§ 1º A interconexão internacional de dados por
banco público somente será permitida se houver tratado ou acordo internacional autorizativo de que seja
parte a República Federativa do Brasil, ou promessa
de reciprocidade, e tiver por objetivo coibir crime organizado transnacional, tráfico de seres humanos, crime
de corrupção, terrorismo, financiamento ao terrorismo,
narcotráfico, lavagem de dinheiro, extorsão mediante
sequestro ou crimes contra o sistema financeiro nacional, atendidas as seguintes condições:
I – expressa solicitação de autoridade competente estrangeira;
II – existência de pedido fundado na necessidade de investigação policial, instrução ou persecução criminal;
III – segurança assumida pelo Estado ou organismo internacional destinatário de nível adequado
de proteção dos dados e informações.
§ 2º A interconexão internacional de dados por
bancos de dados privados deverá atender ao seguinte:
I – prévio consentimento do titular das informações, atendidas as disposições desta Lei, que
poderá ser dispensado na hipótese de dados
transmitidos em razão de transferências bancárias ou de operações realizadas em bolsa
de valores;
II – intermediação do Estado brasileiro, para interconexão de dados sensíveis.
Capítulo X
Da Retificação e do Cancelamento de Dados
Art. 13. O requerimento de retificação ou de cancelamento de dados pessoais deverá ser instruído,
conforme o caso, com documentos que comprovem:
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I – a inexatidão, incompletude, omissão, falsidade
ou desatualização da informação;
II – a prescindibilidade da informação para a
consecução da finalidade para a qual foi realizada a coleta.
§ 1º As retificações e os cancelamentos, que deverão ser processados no prazo máximo de dez dias,
a contar da notificação do gestor do banco de dados,
serão comunicados por qualquer meio hábil ao titular
dos dados e, sempre que possível, aos usuários.
§ 2º Recusada a retificação ou o cancelamento,
será averbada, no cadastro do titular, a informação sobre a existência do requerimento e sua recusa, assim
bem como o motivo da recusa.
§ 3º A informação de que trata o § 2º deste artigo
possui natureza complementar, devendo acompanhar,
obrigatoriamente, todo tratamento e comunicação dos
dados aos quais se refere.
Capítulo XI
Da Responsabilidade Civil
Art. 14. Qualquer pessoa que sofra prejuízo decorrente do tratamento irregular ou ilícito de dados possui direito à reparação dos danos, materiais e morais.
§ 1º A responsabilidade do proprietário, do usuário, do gestor e do gestor aparente de banco de dados,
quando houver, independe da verificação de culpa.
§ 2º O tratamento de dados realizado de forma
associativa ou por qualquer outra forma, ainda que informal, acarreta a responsabilidade solidária e direta
de todos os agentes envolvidos.
§ 3º O disposto neste artigo não exclui outras hipóteses de responsabilidade previstas em lei.
Capítulo XII
Das Sanções Administrativas
Art. 15. As infrações às normas de proteção de
dados pessoais ficam sujeitas às seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das de natureza civil,
penal e das definidas em normas específicas:
I – multa;
II – suspensão temporária de atividade;
III – intervenção administrativa;
IV – interdição, total ou parcial, da atividade exercida pelo proprietário ou gestor de banco de
dados.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pelas autoridades administrativas
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, no
âmbito de suas atribuições, conforme disciplinadas em
normas regulamentares.
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Art. 16. As penas serão aplicadas pela administração pública, mediante processo administrativo em
que se assegure a ampla defesa, admitida:
I – a cumulação de penas;
II – a imposição cautelar das sanções previstas
nos incisos I e II do art. 15.
Art. 17. A pena de multa, graduada de acordo com
a gravidade da infração, será fixada entre os limites de
mil a vinte mil reais.
Art. 18. A produção, manuseio, consulta, transmissão, tratamento, manutenção e guarda de dados
ou informações sigilosos de interesse da segurança
da sociedade e do Estado, no âmbito da administração pública federal, permanecerão regidos pela Lei
nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e pelo Decreto nº
4.553, de 27 de dezembro de 2002.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os acontecimentos recentes no país acerca da
possível utilização de banco dados do cidadão brasileiro, inclusive por outros países, tem despertado a
insegurança na população e a necessidade de proteção desses dados.
Tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro permanece carente de tratamento legislativo
quanto à proteção e o uso de dados pessoais, consideramos necessário e oportuno apresentar o presente projeto de lei. Para isso, nos permitimos a reapresentação, com algumas modificações, do Projeto de
Lei do Senado nº 321, de 2004, de autoria do Senado
Sérgio Zambiasi, que não teve a oportunidade de ser
plenamente apreciado por esta Casa devido ao seu
arquivamento ao término da última Legislatura.
Entre os direitos ditos fundamentais, que devem
constar de toda e qualquer Constituição de um Estado que se intitule democrático de Direito, inserem-se
aqueles atinentes à vida privada e à intimidade. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 os
prevê em seu art. 12, ao estipular que ninguém sofrerá
intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua
família, no seu domicílio ou na sua correspondência,
nem ataques à sua honra e reputação.
Sendo ínsitos à natureza humana e dizendo respeito à própria personalidade, não há como lhes negar
uma indissociável relação com o princípio maior que
orienta as manifestações pontuais do catálogo de direitos e garantias fundamentais da Constituição Brasileira de 1988: a dignidade da pessoa humana. Com
efeito, não se pode considerar plenamente respeitada
a dignidade do ser humano em uma sociedade em
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que as pessoas têm suas vidas devassadas, seja pelo
Estado, como bem retratado por George Orwell, em
sua célebre obra 1984, seja por particulares. Por isso,
deve-se-lhes garantir uma esfera mínima de proteção
contra tais investidas.
Generosa na defesa dos direitos de personalidade, nossa Lei Maior consagrou regras com essa
preocupação em vários de seus dispositivos, dentre
os quais poderíamos destacar os incisos X a XII do
art. 5º, que preveem: a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas,
com garantia de indenização pelos danos materiais e
morais decorrentes da violação; a inviolabilidade de
domicílio, salvo no caso de flagrante delito, desastre,
para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação
judicial; a inviolabilidade do sigilo de correspondência
e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, salvo, neste último caso, por ordem judicial, na
forma estabelecida em lei.
Paralelamente a isso, cumpre notar que hoje, mais
do que nunca, a informação acerca da vida e dos hábitos das pessoas constitui instrumento poderoso nas
mãos de quem deseja lhes influenciar as convicções
e os comportamentos. Como consequência disso, a
intimidade e a vida privada veem-se incessantemente invadidas, com motivações várias: comerciais, políticas, científicas ou mesmo criminosas. Em alguns
casos, a legislação brasileira prevê sanções penais
para essas violações; noutros, sanções cíveis e administrativas. Contudo, o ordenamento jurídico pátrio
peca pela fragmentação legislativa nessa matéria, o
que contribui para a multiplicação de lacunas. Há necessidade, portanto, de que os preceitos esparsos
hoje existentes sejam reunidos em um único diploma
legal, que proporcione uma tutela jurídica satisfatória
a esses direitos de personalidade.
Atualmente, o desenvolvimento da informática
está a comprovar: dados pessoais trafegam pelas redes
de informação, no mais das vezes sem o consentimento daquele a quem se referem, são comercializados,
publicados, usados em detrimento de sua honra, em
manifesta contrariedade aos preceitos constitucionais
aludidos.
O exemplo mais palpável dessa prática talvez seja
o das denúncias sobre o acesso do Estados Unidos
aos dados de cidadãos de vários países, como revelou
o ex-técnico da CIA Edward Snowden. As informações
vazadas por ele permitiram à imprensa internacional
detalhar alguns programas de vigilância do governo
americano contra a população utilizando servidores de
empresas como Google, Apple e Facebook. Há ainda
documentos que mostram ações de espionagem em
diversos países da América, incluindo o Brasil.
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Também, o das propagandas comerciais recebidas pelo correio convencional e eletrônico.
Não bastassem os aborrecimentos gerados, é
extremamente preocupante saber que nossos dados
íntimos estão sendo fornecidos, a todo instante, a terceiros, sem o nosso consentimento, porquanto muitas
das propagandas que nos são remetidas partem de
pessoas e empresas com as quais jamais mantivemos
contato ou fornecemos qualquer informação pessoal.
Não restam dúvidas de que os dados traduzem
aspectos da personalidade, reveladores do comportamento e das preferências de uma pessoa, permitindo
até mesmo traçar contornos psicológicos. Algumas
dessas informações, denominadas dados sensíveis,
são de especial importância, pela gravidade das consequências de seu uso indevido. Nesse âmbito, poderíamos incluir as referentes à ideologia, religião, raça,
saúde e orientação sexual.
Atentos à nova realidade do mundo globalizado
e informatizado, e preocupados com o uso prejudicial
que pode ser feito das novas tecnologias, invasivo
da intimidade e da vida privada do homem, diversos
países têm elaborado leis com o objetivo de conferir
maior proteção a esses direitos, no tocante aos dados
pessoais e à sua circulação. Nesse sentido, foi aprovada pelo Parlamento Europeu a Diretiva 95/46/CE, que
prevê normas a serem internalizadas pelos Estados
membros da União Europeia, destinadas a disciplinar
o tratamento dos dados pessoais e, assim, assegurar
a preservação do direito à vida privada. Em atendimento à citada Diretiva, foram aprovadas a Lei nº 67, de
1998, de Portugal, e a Lei Orgânica nº 15, de 1999, da
Espanha, que adaptaram a legislação daqueles países
ao direito comunitário.
É mister aduzir que o Brasil foi um dos signatários
da Declaração de Santa Cruz de la Sierra, produzida
durante a XIII Cimeira Ibero-americana de Chefes de
Estado e de Governo, realizada na Bolívia, em novembro de 2003, em que é expressamente reconhecida a
importância de iniciativas regulatórias para a proteção
de dados pessoais dos cidadãos dos países da comunidade ibero-americana.
Para a realização desse compromisso assumido
pelo Brasil, apresentamos projeto de lei dispondo sobre
a proteção, o tratamento e o uso dos dados pessoais.
A proposição estabelece os princípios aplicáveis ao
tratamento dos dados, contendo regras especiais para
os dados sensíveis e prevendo os direitos do titular
dos dados e os deveres do proprietário ou gestor de
bancos de dados, além de normas sobre a segurança,
a interconexão, a retificação, a oposição e o cancelamento de dados. Por fim, e como não poderia deixar
de figurar no texto, são previstas as responsabilidades
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cíveis e administrativas daqueles que infringirem os
preceitos nela insertos.
Cremos que, com essa iniciativa, estamos contribuindo para a concretização do texto constitucional.
A Lei Maior brasileira é considerada das mais avançadas em matéria de direitos fundamentais. Cabe ao
legislador infraconstitucional elaborar normas que lhe
confiram plena eficácia, de modo a evitar que seus
valiosos preceitos não se vejam esvaziados pela ausência de regulamentação.
Em um momento no qual o mundo assiste a vulnerabilidade da proteção dos bancos de dados e parlamentos se movimentam pela aprovação de leis protetoras
da vida privada em face dos novos desafios lançados
pela evolução da informática, o Congresso Nacional
não pode quedar inerte e deixar o cidadão brasileiro
desprovido de mecanismos que façam valer esse seu
direito fundamental à intimidade. É com esse pensamento que solicitamos o apoio de nossos pares, com
vistas à aprovação do projeto que ora apresentamos.
Sala das Sessões, – Senador Antônio Carlos
Valadares.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 331, DE 2012
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social, para tratar da declaração de incapacidade da pessoa com
deficiência a ser inscrita como dependente
do segurado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. ..........................................................
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou com
deficiência que o torne absoluta ou relativamente incapaz, conforme conclusão de exame
médico pericial;
........................................................................
III – o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
com deficiência que o torne absoluta ou relativamente incapaz, conforme conclusão de
exame médico pericial;
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Desde 2008, vigora no Brasil a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência,
diploma que oferece abordagem inédita da questão da
deficiência, não mais vista como problema do indivíduo, mas sim como resultado da interação de alguma
limitação pessoal com um ambiente hostil.
Acolhido no direito pátrio com o status de emenda
constitucional, o novo marco jurídico demanda a revisão
da legislação vigente no intuito de alterar conceitos e
práticas ultrapassados e denegadores de cidadania
às pessoas com deficiência.
A esse conjunto pertencem tanto o rótulo de inválido quanto a exigência de declaração judicial de incapacidade, requisitos a serem atendidos pela pessoa
com deficiência dependente de segurado da Previdência Social que pleiteia pensão no caso da morte dele.
Ora, salta aos olhos a crueldade desses requisitos. Primeiro, porque o estigma de inválido se expande para muito além do mundo do trabalho, definindo
o indivíduo como inutilizado, nulo. Segundo, porque a
declaração judicial de incapacidade demanda trâmite
de ação na Justiça, o que significa quase sempre uma
longa e angustiante espera até a obtenção do pronunciamento do magistrado. Terceiro, porque tal declaração
se apoia, sobretudo, na conclusão de incapacidade feita
por exame médico-pericial. Quarto, porque, na prática, a declaração judicial de incapacidade costuma ser
substituída pela interdição, medida drástica de restrição
de direitos, que gera impedimento para o exercício de
todos os atos da vida civil e passa a constar em todos
os documentos pessoais do interdito.
Em suma, para receber a pensão por morte, o dependente com deficiência não raro se submete à interdição e, assim, fica privado da administração de seus bens
e da regência de sua pessoa, deixando de poder exercer
direitos básicos, como votar e se casar, por exemplo.
Aliás, foi isso o que percebeu o pesquisador Alexandre Zarias ao analisar a motivação dos processos de
interdição no ano de 2003. A maior parte deles objetiva
atender requisitos de instituições públicas, sobretudo
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para o
recebimento de benefícios, como a aposentadoria por
invalidez, a pensão por morte do responsável e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Requisitos,
diga-se de passagem, que não decorrem da lei, mas
da exigência de certidão de curatela feita pelas agências do INSS com base na interpretação equivocada
das normas operacionais do Instituto. Daí a explicação
para o crescimento do número de interdições entre a
população de baixíssima renda nos últimos anos, tendo
como fator indutor o recebimento do BPC.
Entendemos que o legislador pode – e deve – agir
para evitar os percalços com que se defrontam esses
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cidadãos em situação vulnerável tanto em função das
deficiências quanto em razão de sua dependência econômica. Importa que o legislador torne explícito que
a concessão de benefícios se vincula à incapacidade
para o trabalho ou para prover-se de forma independente e que tais hipóteses não se confundem com a
incapacidade para os atos da vida civil.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
dos Senadores para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornelles.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
(...)
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor
de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
II – os pais;
III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que
tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
IV – (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 1º A existência de dependente de qualquer das
classes deste artigo exclui do direito às prestações os
das classes seguintes.
§ 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde
que comprovada a dependência econômica na forma
estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 1997)
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro
a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável
com o segurado ou com a segurada, de acordo com
o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve
ser comprovada.
(...)
(À s Comissões de Assuntos Sociais; e de
Direitos Humanos e Legislação Participativa,
cabendo à última a decisão terminativa.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes
Ofícios de Ministros de Estado:
– Ofício nº 49, de 23 de maio de 2013, do Ministro de Estado das Comunicações, em resposta
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ao Requerimento nº 249, de 2013, de informações, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues.
– Ofício nº 9.492, de 8 de agosto de 2013, do
Ministro de Estado da Defesa, em resposta ao
Requerimento nº 778, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União, os Avisos nºs 920 e 922, de 2013, na origem, que encaminham cópias dos Acórdãos nºs 1.986 e
1.987/2013-TCU, respectivamente, bem como dos respectivos Relatórios e Votos que os fundamentam, referentes
à apuração de responsabilidade das empresas envolvidas
nas fraudes às licitações verificadas na “Operação Sanguessuga” (TC nºs 013.774/2012-3 e 015.246/2012-4).
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 920-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 31 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 013.774/2012-3,
na Sessão Ordinária de 31-7-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência
serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, na Presidência.
Aviso nº 922-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 31 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 015.246/2012-4,
na Sessão Ordinária de 31-7-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência
serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, na Presidência.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os Avisos nºs 920 e 922, de 2013, juntados ao processado do Aviso nº 12, de 2013, vão à
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Srª Presidente, inscrevo-me para falar pela Liderança da Oposição.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O senhor é o primeiro inscrito pela Liderança da Oposição.
Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP) – Quero a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O senhor é o primeiro inscrito para uma
comunicação inadiável, Senador Capiberibe.
A Senadora Vanessa Grazziotin é a primeira inscrita, mas está fazendo uma permuta com o Senador
Mário Couto para que S. Exª seja o primeiro orador.
Em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores, mais uma vez venho a
esta tribuna mostrar à Nação brasileira os desmandos
do Governo da Presidenta Dilma.
Falei insistentemente do declínio deste País na
sua infraestrutura. Deixaram o País sem saúde, sem
educação; deixaram o povo brasileiro na rua, e os bandidos atacando o nosso povo.
O Norte do País, na minha querida terra de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, não
é diferente do Brasil inteiro.
As estradas federais matam a todo instante, matam mais do que qualquer guerra nos dias de hoje. O
Governo anuncia iniciativas, e o brasileiro olha e não
pode acreditar, e não pode confiar.
O Governo Dilma insiste em gastar. Qualquer um
e todos aqueles que conhecem um pouquinho de política econômica, de economia atentam para o dever do
Governo Federal de não gastar tanto, de cortar os seus
custeios. O Governo Dilma bate mais um recorde. Foi
o Governo na história do Brasil que mais gastou em
propaganda, brasileiros! E não é pouco, brasileiros. Dá
para fazer mais de vinte hospitais, enquanto ela teima
em dizer que os médicos brasileiros não têm capacidade
para trabalhar neste País, enquanto ela teima em dizer
– e ela é teimosa! – que não temos médicos no Brasil.
É impressionante como mentem: “O problema
está resolvido. É só mandar buscar médico em Cuba,
na Inglaterra, nos Estados Unidos. Está resolvido. O
Brasil precisa de 15 mil médicos”. Estão vindo aproximadamente 500 médicos. Se vierem, se passarem.
Se mandarem para o Marajó, por exemplo, de
onde vim agora, da cidade de Soure, minha querida
cidade Soure, Salvaterra, Cachoeira, Marajó, se mandarem para o Marajó, como é que um paciente vai falar
com um médico em inglês, em francês, em alemão? O
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médico terá que aprender o dialeto marajoara. Lá se
fala o dialeto. Vejam a cabeça da Dilma por onde anda!
Brasileiros e brasileiras, acreditem no que vou
dizer agora nesta tribuna. Sabem quanto a Dilma gastou em propaganda no seu Governo até agora? Ela e
o Lula, juntos, gastaram 16 bilhões! Estarrecedor! Ela
gasta por ano 1,780 bilhão de propaganda do Governo dela, senhores e senhoras! Estarrecedor esse fato!
Se ela gastasse apenas a metade, se ela cortasse os
gastos pela metade, faria mais de vinte grandes hospitais com alta complexidade.
Não se pode viver em um país como este. É terrível! Se se abrir os dados oficiais para ver os números
do Governo da Senhora Dilma neste País!
E agora, acreditem no que eu vou dizer: já vem
um programa novo do Governo Federal, que é a contratação de engenheiros para a construção civil! É ou
não é uma piada, brasileiros? A Dilma agora está preocupada com as obras do PAC, porque não andam,
e vai contratar engenheiros de fora, porque no Brasil
não há engenheiros! Quá-quá-quá! Dá para achar graça, Presidenta! V. Exª está perdida no Governo! V. Exª
não sabe mais o que faz nesse Governo! É falta de
competência, Presidenta! Os números mostram isso.
A Matemática não mente, Presidenta!
Estão faltando engenheiros e médicos no País.
Enquanto isso, a Presidenta gasta 1,78 bilhão – brasileiros, não é milhão; é bilhão – em propaganda. Só o
Banco do Brasil, por ano, gasta R$320 milhões.
Meus aposentados queridos, vocês que estão
sofrendo, me vendo falar esses números! Os aposentados brasileiros são humilhados. Aliás, onde está a
representação dos aposentados? Nunca mais os vi
fazer movimento nenhum. Se acalmaram? Se calaram?
Não podemos deixar os aposentados brasileiros
na situação em que vivem.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Façam uma ideia, quem está assistindo ao meu pronunciamento na tarde de hoje, que está na cama sem poder
andar, que tem a geladeira vazia, porque o aumento do
salário mínimo não acompanha a sua renda, e a cada
dia vai corroendo o salário ínfimo do aposentado brasileiro, quando venho anunciar aqui que a Presidenta gasta quase R$2 bilhões – R$2 bilhões! – em propaganda.
Presidenta Dilma, o que V. Exa precisa é de capacidade para administrar o País. V. Exa precisa de
pessoas que...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA.) – ... possam pelo menos lhe auxiliar no seu Governo. V. Exa precisa meditar que o Brasil não aguenta mais.
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Chega de brincar com os brasileiros! Há brasileiros
morrendo nas ruas deste País por falta de segurança.
É um País que não oferece segurança aos seus filhos.
Presidenta Dilma, é lamentável que este País
(Fora do microfone.), Senador Alvaro Dias, esteja classificado em 107o no ranking mundial dos transportes,
das rodovias. Somos quase o pior País em rodovias,
no mundo. As estradas abandonadas, Presidenta.
Quando eu falei aqui do roubo do DNIT, quando
eu falei aqui que o País estava sendo roubado, quando
eu tentei, aqui nesta tribuna, implantar uma CPI para
tapar o buraco do rombo que estava acontecendo na
área dos transportes, aqueles que dão apoio a V. Exa...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Fora do microfone.) – Vejam agora o prejuízo! Vejam
agora onde classificam este País!
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Mário Couto.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA.) – Já vou descer. Já vou descer.
Centésimo sétimo é o lugar do País! Um dos últimos, um dos piores países a oferecer estradas para
os seus filhos.
Desço, Presidenta, dizendo que, enquanto isso,
a corrupção neste Brasil foi instituída e, agora, vira
história; história que o País jamais vai esquecer, implantada pelo Partido dos Trabalhadores.
Enquanto isso, Presidenta, ao descer, digo a V.
Exª que o povo brasileiro é um dos povos que mais
paga imposto no mundo inteiro.
Ao descer, Presidenta...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Fora do microfone.) – ... afirmo a V. Exª que, este ano,
aqueles que esperam educação, aqueles que tentam
se livrar dos bandidos...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... na rua, estão pagando para o Governo gastar, indevidamente, mais de R$1,5 trilhão de imposto.
Repito, Presidenta, ao descer: mais de 1,5 trilhão de
imposto! É você, brasileiro, que paga para a Dilma
gastar em propaganda.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
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Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a Srª
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Passo a palavra, como oradora inscrita, à Senadora Vanessa Grazziotin. Depois da Senadora Vanessa, falará o Senador João Capiberibe, para uma
comunicação inadiável.
Para comunicação inadiável está inscrito apenas
um Senador.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Srs.
Senadores, companheiros e companheiras.
Senadora Ana Amélia, hoje pela manhã, houve
inúmeras atividades importantes aqui no Senado Federal. Entretanto, faço questão de destacar uma delas,
que considero fundamental, inclusive no sentido de
nortear as votações do Congresso Nacional – não só
do Senado, mas da Câmara também – nos próximos
dias. Refiro-me a uma atividade que aconteceu na sala
da Presidência do Senado Federal, do Senador Renan
Calheiros, que recebeu, ao lado de vários Senadores
e Senadoras, dois importantes movimentos, sendo um
deles o movimento Saúde+ Dez.
Aqui estiveram representantes do Conselho Nacional de Saúde, a Presidente e o Ronald, que é o coordenador da campanha Saúde+Dez; o Presidente da OAB;
um representante da CNBB; entre várias outras entidades.
Eles trouxeram à Casa – e o mesmo foi recebido pelo
Presidente Renan Calheiros – um manifesto relatando o
fato de que, na semana passada, entregaram à Câmara
dos Deputados, porque é lá que o projeto se inicia, um
conjunto de quase 2 milhões de assinaturas, Srs. Senadores, Senador Capiberibe, e há a expectativa de que,
daqui até semana que vem, 500 mil novas assinaturas
devam ser recolhidas e entregues ao Congresso Nacional. Assinaturas a um projeto de lei de iniciativa popular,
garantindo, como ponto central, a aplicação de no mínimo 10% das receitas brutas da União na área da saúde.
Isso é muito importante, Srª Presidente. Temos
debatido aqui, e muito. Eu mesma tenho vindo muito
a esta tribuna para debater questões relativas à saúde. E, quando digo isso, não discuto de forma abstrata
um problema do Brasil. Estou discutindo problemas de
todas as cidades do meu Estado, um problema muito
grave da cidade de Manaus, um problema muito grave
de Itacoatiara, um problema muito grave de Parintins,
de Manacapuru, de Apuí, de Pauini, enfim, inúmeras
cidades, senão a totalidade das cidades brasileiras,
que vivem um problema muito grave de saúde.
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Na sua apresentação, tanto o Dr. Ronald como o
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, fizeram
questão de destacar que o Brasil está entre os países
que menos gasta, que menos investe em saúde pública, comparativamente a demais países do mundo. E,
mais do que isso, se aprovarmos os 10% das receitas
brutas correntes da União, elevaríamos a 4,5% do PIB,
aproximadamente, os investimentos na área de saúde,
o que ainda mantém o Brasil numa situação e numa
condição de inferioridade em relação a outros países.
Quero dizer que apoio integralmente o projeto e a
idéia. Depois daquela reunião, em conversas com integrantes do Conselho Nacional de Saúde e com membros da OAB, fui informada de que possivelmente, num
prazo de 30 dias, Senadora Ana Amélia, a Câmara dos
Deputados deverá analisar o projeto. Num prazo de 30
dias. Essa é a expectativa, a perspectiva dos Deputados Federais. Sendo votada lá a matéria, virá para cá.
Aqui na Casa, temos uma comissão especial –
participo como suplente –, presidida pelo Senador Vital e relatada pelo Senador Humberto Costa, que trata
especificamente do financiamento para a saúde pública
no Brasil. A comissão está prestes a chegar uma conclusão e a votar, e isso é muito importante para quando formos analisar esse projeto de iniciativa popular.
Srª Presidenta, para concluir essa parte do meu
pronunciamento, é importante dizer do nosso compromisso assumido com a saúde, na audiência. Que
o Governo Federal e a Presidenta Dilma entendam
que é necessário, sim, buscarmos e encontrarmos o
caminho para resolver esse problema.
De acordo com pesquisas feitas pelo Brasil inteiro,
por vários institutos de pesquisas, encomendadas por
várias entidades diferentes, todas elas chegam à mesma
conclusão: o grande problema do Brasil, apontado pelo
povo brasileiro, são as deficiências na área da saúde.
Obviamente que precisamos debater esse projeto,
precisamos ampliar, garantir uma fonte de recursos segura, do ponto de vista da União, para que possamos,
sim, melhorar e muito o atendimento à nossa população.
Também, Srª Presidente, durante o evento, os
membros, particularmente do Conselho Nacional de
Saúde, apresentaram ao Presidente Renan Calheiros
um pleito. Estamos muito próximos do dia da reunião do
Congresso Nacional, que deverá analisar um conjunto
de vetos. Vamos inaugurar esse novo procedimento.
É uma data histórica, Senadora Ana Amélia, porque
vamos inaugurar um procedimento que há décadas
não vem sendo feito no Brasil.
A que procedimento eu me refiro? À análise dos
vetos presidenciais. Nos governos anteriores, funcionava exatamente como vem funcionando até agora: o
Congresso vota um projeto, o projeto vai à sanção da
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Presidente, que sanciona parte do projeto e veta outra
parte. Com relação à vetada, não havia nenhum compromisso, nenhuma regra que estabelecesse quando
esses vetos seriam analisados. Apesar de a regra maior
estar escrita na Constituição Federal: que, em 30 dias
da publicação ou do envio do veto para o Congresso, o
Congresso tem que chamar sessão para analisar o veto.
Pois bem, na última sessão do Congresso Nacional, aprovamos um projeto de resolução que regulamenta isso, e a primeira sessão será agora, na
terça-feira da semana que vem.
Os profissionais da área de saúde apresentaram
um manifesto, assinado por 17 categorias de profissionais de saúde, pedindo a manutenção dos vetos em
relação à lei do Ato Médico; e o argumento principal
dessas entidades é que não se pode, dentro da área de
saúde, estabelecer uma relação hierarquizada, ou seja,
considerar que um profissional seja superior a outros
profissionais, a outras categorias. E apresentaram um
manifesto que coloca uma série de argumentos para
que sejam mantidos os vetos presidenciais.
A informação que obtive, também, conversando
a respeito do assunto com a Ministra Gleisi, é que a
própria Presidência da República deverá enviar ao
Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, projeto de lei que poderá suprir ou preencher algumas
lacunas que, porventura, ficarem em relação a esses
vetos presidenciais.
Concedo, com muito prazer, aparte a V. Exa, Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Governo/PSB –
AP) – Muito obrigado, Senadora Vanessa. Eu endosso
plenamente suas palavras. Eu acho que a saúde precisa, sim, de mais recursos. Essa é uma luta – V. Exa
acaba de nos informar – que já ultrapassa 2 milhões
de assinaturas, deverá chegar a 2,5 milhões de assinaturas, para que 10% do orçamento seja destinado
à saúde. Mas eu queria levantar uma questão que me
preocupa: sobre a aplicação desses recursos. Como
é feita a aplicação dos recursos da saúde hoje? Eu
fiz um levantamento no Ministério da Saúde no que
diz respeito à auditoria do SUS, o que me preocupou
muitíssimo porque o orçamento anual, hoje, gira em
torno de R$75 milhões a R$80 milhões, que o Ministério distribui com milhares de entidades pelo País todo.
(Soa a campainha.)
O Sr. João Capiberibe (Bloco Governo/PSB –
AP) – São vinte e sete Estados da Federação, cinco mil
e tantos Municípios e tantas entidades conveniadas, e
o SUS não conta com um corpo técnico de auditores
capazes de fazer o acompanhamento desses recursos. A sensação que me dá é que nós jogamos muito
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dinheiro pelo ralo, que nós perdemos muitos recursos
que deixam de ser aplicados, efetivamente, na saúde.
Desses 748 auditores, 180 se dedicam à atividade de
apoio, e 60% deles podem se aposentar a qualquer
momento; ou seja, nós não temos acompanhamento
da aplicação desses recursos. Eu acho que, na hora
em que nós definirmos mais recursos para a saúde,
nós vamos ter que definir também um sistema, uma
carreira de Estado para os auditores fiscais do sistema
de saúde. Obrigado, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Eu é que agradeço o aparte de V. Exª,
Senador. Quero aqui fazer outro registro: V. Exª, mais
uma vez, apresenta uma preocupação com relação ao
acompanhamento da execução do orçamento relativo
à saúde. Se hoje o Brasil dispõe de uma lei da transparência, uma lei que exige que não apenas a União,
mas Estados e Municípios, todas as entidades do Poder Público prestem conta automaticamente, quase em
tempo real, à população brasileira, pela Internet, isso
se deve a um projeto apresentado por V. Exª há muito
tempo, no Congresso Nacional, e eu tive a alegria e
a felicidade de participar muito de perto da sua tramitação e aprovação, ainda na Câmara dos Deputados,
ao lado da Deputada Janete Capiberibe,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – ... que tem sido também uma grande
Parlamentar na defesa da transparência e da boa aplicação dos recursos públicos.
Senador, sem dúvida nenhuma, buscar os recursos necessários não é a única questão que deve
ser feita na área da saúde. Felizmente, até eu reputo
muito isso por conta das grandiosíssimas manifestações populares ocorridas nos últimos tempos, mas a
saúde tem sido tratada com prioridade, seja aqui no
Congresso Nacional, seja no próprio Poder Executivo,
com medidas, com ações, com iniciativas, muitas, é
bem verdade, polêmicas, Senadora Ana Amélia, mas
necessárias, até para que possamos enfrentar, na sua
totalidade e na sua diversidade, todos os problemas
encontrados na saúde pública brasileira.
Eu gostaria, Senadora Ana Amélia, concluindo
agora...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – ... o meu pronunciamento, de pedir a
(Fora do microfone.) V. Exª que seja inserida nos Anais
desta Casa uma carta enviada por um conjunto de mais
de 20 entidades ligadas à área da saúde, que apresen-
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tam o seu posicionamento e fazem um apelo aos Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas, pela manutenção dos vetos na Lei do Ato Médico, dizendo que
isso contribuirá muito para garantir a horizontalidade do
Sistema Único de Saúde, assim como a universalidade,
a equidade e a integralidade, que são princípios basilares do Sistema Único de Saúde. Então, peço que V. Exª
solicite a inclusão, nos Anais desta Casa, de uma nota
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que eu considero extremamente importante, madura e
defensora da saúde pública brasileira.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Na forma regimental, Senadora Vanessa
Grazziotin, a solicitação de V. Exª será atendida.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, Senadora Ana Amélia, peço a V. Exª
a minha inscrição para...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Para uma comunicação inadiável?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Exato.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – V. Exª está inscrito, e convido para fazer
uso da palavra o Senador João Capiberibe, que está
inscrito para uma comunicação inadiável.
Senador João Capiberibe, tem a palavra V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/
PSB – AP. Para uma comunicação inadiável.) – Srª
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, V.
Exª, Senadora Ana Amélia, vem de um Estado extremo ao meu. Eu represento aqui o Amapá, uma área
de cento e quarenta e três mil quilômetros quadrados
inteiramente coberto de florestas primárias, que nós
pretendemos que fique para as gerações futuras. Nós
queremos outro modelo de desenvolvimento, e este
País é tão diverso que pode nos permitir isso.
Eu represento aqui o meu Estado juntamente com
mais dois Senadores: o Senador Randolfe Rodrigues,
um jovem e brilhante Senador que nós aprendemos a
admirar nesses dois anos que aqui está – dois anos e
alguns meses –, e o Senador José Sarney, que infelizmente está enfermo e a quem desejamos um pronto
restabelecimento.
Há uma identidade entre os Estados do nosso
País. Aliás, há uma identidade no comportamento político. O Brasil é um país que tem certa identidade, certa
hegemonia no comportamento político, na condução
da coisa pública, e o meu Estado não é diferente. Nós
temos lá um Governador – um jovem Governador – que
aos poucos está conseguindo recuperar aquilo que é
fundamental na vida pública e até na vida pessoal, que
é a credibilidade.
Vejam: no meu Estado, o Amapá, como em tantos
outros, nós já tivemos oportunidade de acompanhar
denúncias – e agora mesmo pipocam algumas – de
malversação, de conluio, de cartel, de formação de
grupos de interesses em torno dos orçamentos públicos. Então, como disse, no Amapá, não seria diferente.
Nós tivemos, ao longo de oito anos, uma dezena
de operações da Polícia Federal em busca de desbaratar quadrilhas que se locupletavam de recursos públicos.
O Governador recebeu uma herança difícil, mas aos
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poucos ele está colocando o Amapá em movimento. E
eu acho importante relatar aqui a experiência que nós
estamos vivendo nestes últimos dois anos.
Vejam: em oito anos, o governo do Estado investiu apenas R$518 milhões. E a gente sabe que uma
região como a nossa, um Estado como o meu, com
quase nenhuma infraestrutura, com poucas estradas,
sem energia, sem saneamento básico, precisa de
investimentos. Mas foram oito anos de reduzida aplicação de recursos na área de investimentos. Apenas
R$518 milhões. E lembro que houve um decréscimo
na capacidade de investir do Estado.
Com a chegada do Governador Camilo, retomou-se aquilo que é fundamental na vida pública: a credibilidade junto às instituições federais, junto ao Governo
Federal. E aqui eu devo dizer que fui Governador do
meu Estado, Presidente; fui Governador do meu Estado numa época em que pouco se ouvia falar da União
Federal. Não estava presente esse braço generoso do
Estado Federal na minha região. Não havia investimentos públicos naquele momento. Foi um período difícil,
de baixíssimos investimentos. E hoje, com o Governo
credibilizado, com uma parceria com o Governo Federal, nós temos grandes obras em andamento.
Na área habitacional, o primeiro conjunto começa
a ser entregue agora em dezembro, um conjunto que
perfaz três unidades, com cinco mil e cem habitações,
que é enorme, algo grande para um Estado pequeno,
mas é grande também em qualquer lugar do País. São
cinco mil e poucas habitações, que começam a ser
entregues no mês de dezembro, numa parceria entre
o Governo do Estado e o Governo Federal.
Na área de saneamento básico, de água tratada,
o Estado está investindo uma fortuna: R$290 milhões
em água, o que vai significar que, no máximo dentro
de dois anos, nós teremos uma cobertura universal,
ou seja, todas as cidades terão água tratada, com um
impacto enorme na saúde da população.
Então, este Governo, o Governo do Governador
Camilo, além de recuperar, está investindo e acompanhando os investimentos, porque, neste País, não
basta você investir bem, você tem que fiscalizar, você
tem que estar presente para poder ver o retorno desses investimentos.
Portanto, durante dois anos e meio, o Governador
trabalhou silenciosamente, primeiro, para recuperar e
colocar o Estado adimplente junto às instituições federais, o que é uma luta tremenda – e quando a gente
fala em adimplência, na linguagem popular, é limpar
o nome junto ao Serasa, que todo mundo conhece.
As instituições que controlam as contas públicas dos
Estados são menos conhecidas, mas, se você não
prestar contas e não cumprir rigorosamente aquilo que
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a lei determina, a União Federal não pode conceder
nem aval de empréstimo e muito menos transferência
de recursos voluntários, como é o caso, por exemplo,
de emendas parlamentares. Então, essa credibilidade
devolveu ao Estado a capacidade de investir.
Ora, se, em oito anos, foram investidos R$518
milhões, em apenas dois anos, o Governador Camilo
já investiu R$636 milhões em áreas fundamentais: saneamento básico, água tratada, habitação, construção
de unidades hospitalares – são várias unidades que
estão em obras já e outras que estão sendo licitadas,
até porque nós sofremos um grave problema nessa
área: o crescimento atípico da população. Enquanto
o crescimento vegetativo da população gira em torno
de 2,2%, a nossa população cresce, hoje, em torno de
3,6% ao ano, que é um crescimento extremamente elevado e que pressiona todos os equipamentos sociais.
Levamos oito anos sem construir uma única unidade
de saúde e agora não podemos pedir à população que
aguarde o tempo passar para que se construam esses
prédios; a exigência é para já. Então, o Governador teve
acesso a um financiamento, e uma boa parte desse
financiamento está sendo destinada à construção de
unidades de saúde.
Esse é um longo e penoso trabalho, porque as
demandas, as necessidades da população são para
ontem. O Governador vem construindo, e o Estado do
Amapá, com esse volume de investimento, hoje está
atendendo aquilo a que a população aspira, aquilo que
a população demanda em todas as áreas, inclusive
no maior plano rodoviário da história do Amapá. São
R$569 milhões em construção de estradas. Confesso,
fui Governador e não tive a oportunidade de acessar
tantos recursos. Hoje, vamos ter uma malha viária
capaz de integrar o Estado e promover o desenvolvimento econômico.
Na área de energia, vamos sair da condição de
precariedade total, porque não produzíamos energia
e vamos nos transformar em exportadores de energia.
E tudo isso com uma questão que me parece decisiva para o futuro: o Amapá continua sendo o Estado
mais preservado do ponto de vista ambiental da Federação brasileira. Para nós, é importante combinar o
desenvolvimento econômico, a satisfação social com
a preservação ambiental.
Nós temos compromissos com as futuras gerações. Nós queremos, sim, usar aquilo que a natureza
nos oferece hoje, mas também preservar para as gerações futuras.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Entrevista concedida pelo governador do Estado
do Amapá, Camilo Capiberibe, ao jornal Diário do Amapá, edição nº 5.181, domingo 11 de agosto de 2013
“O povo está vendo que a gente não perde tempo
respondendo aos que puxam para trás”
O governador mais jovem do Brasil, Camilo
Capiberibe (PSB), se mostra focado no objetivo de
governar, sem pensar em eleição. Segundo ele, governar e cumprir promessas de campanha, são seus
principais objetivos. Ele diz que prefere não responder aos constantes ataques da oposição, “enquanto
eles falam, a gente trabalha pra melhorar a vida do
povo”, afirma o governador, que se diz muito contente
com o “governo perto de você”, projeto que tem permitido que ele se aproxime da população, “pra mim
é uma alegria, poder estar próximo da população
e ouvi-la”, afirma. Ele recebeu o Diário do Amapá
na residência oficial para uma entrevista exclusiva,
acompanhe a seguir.
Governador, em 2 anos e sete meses de gestão,
qual a marca do seu governo?
Sem dúvida uma das maiores marcas do meu
governo é a recuperação da credibilidade do Amapá
perante o governo federal, e instituições financeiras.
Isso permitiu que o estado acessasse R$ 2,8 bilhões junto ao BNDES para avançarmos muito com
obras de infraestrutura e para sanearmos a CEA e
federalizá-la, pois energia é imprescindível para o
desenvolvimento. Nos primeiros meses de governo a
gente criou um programa de desenvolvimento para o
estado, que inclui obras e ações sociais para a gente
desenvolver o estado, é o PROAMAPÁ. Temos avanços em diversas áreas, mas cito com tranquilidade
nosso trabalho na área de moradia, estamos construindo o Macapaba, que é a segunda maior obra
de habitação do Brasil. E é nele que vamos mostrar
a diferença do nosso governo. Até dezembro a gente entrega as primeiras 2500 unidades de um total
de 4366. Não queremos repetir os erros do Mucajá,
por isso estamos garantindo todos os equipamentos públicos para as pessoas que vão para lá, isso
quer dizer que as famílias que vão morar no Macapaba vão contar com escolas para os filhos, postos
de saúde, Unidades de Polícia Comunitária e praça
para recreação. Será uma ocupação humanizada,
colocando os cidadãos, nossos verdadeiros clientes,
em primeiro lugar.
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O que é o PROAMAPÁ?
O PROAMAPÁ é o nosso programa de governo,
lá estão listadas as obras e ações necessárias para
desenvolver o estado. É por meio do PROAMAPÁ e
do trabalho dos nossos técnicos que só nos primeiros dois anos de governo investimos R$ 636 milhões,
ou seja, mais que o governo anterior em 8 anos, que
investiu apenas R$ 518 milhões. Nós assumimos um
governo de terra arrasada. O que não foi feito em oito
anos nós estamos fazendo da noite para o dia, em
apenas 2 anos e meio. Estamos restabelecendo os
serviços que já existiam e foram desmontados em 8
anos, construindo nova infraestrutura para o estado e
criando novos serviços. O povo tá vendo que a gente
não perde tempo respondendo aos que puxam para
trás, a gente segue trabalhando.
E a questão da falta de água, que foi uma promessa
sua de campanha?
A gente já conseguiu melhorar bastante a distribuição de água em Macapá e em Santana e no
interior, mas a qualidade da água ainda depende
da inauguração das novas estações de tratamento
de água. As obras de água não são visíveis porque
ficam embaixo da terra, mas o cidadão que não tem
água tratada e recebe pela primeira vez água na sua
torneira, sabe muito bem do valor desse trabalho, e
é nele que a gente pensa quando expande a rede de
água. Aqui também nós tivemos que trabalhar duro
na gestão para recuperar recursos que quase foram
perdidos. Entre os anos de 2003 e 2010 teve praticamente zero de investimentos. A gente está investindo
R$ 290 milhões, recursos próprios, do BNDES e recursos federais, para levar água e esgoto a todos os
municípios amapaenses, e essas obras são executadas pelo estado, com exceção apenas de Laranjal
do Jari e Oiapoque, onde são os prefeitos que estão
realizando a execução dos projetos. Em Macapá estamos investindo R$ 110 milhões para levar água tratada a todos os domicílios e construir a terceira estação de tratamento de água da história do município,
a primeira foi em 1970, a segunda foi no governo de
João Capiberibe e ano que vem nós vamos inaugurar a terceira e garantir água para todos os moradores de Macapá, aumentando de 6 milhões de litros
para 26 milhões a capacidade de armazenamento
de água.Santana está recebendo investimentos da
ordem de R$ 13,3 milhões no sistema de captação,
tratamento e de distribuição de água, o número de
beneficiados vai saltar dos atuais 45% da população
para cerca de 80%.
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Um dos maiores problemas do nosso estado é a
precariedade das nossas estradas. O que é que o
Sr. está fazendo para resolver isso?
Esse é um ponto chave para o desenvolvimento
do Amapá e nós já iniciamos as obras do PROAMAPÁ Estrada, que é um grande plano rodoviário, que
vai melhorar a circulação das pessoas e possibilitar
o escoamento da produção agrícola, são R$ 569 milhões em investimentos para pavimentar um total de
210,9 Km. Na última sexta-feira fizemos o lançamento
da pavimentação do Ramal da Bacabinha, que vai da
BR-156 até a Cidade de Amapá. Essa obra a gente
deve entregar até dezembro desse ano, realizando um
sonho do povo dessa região. Até dezembro a gente
entrega também a AP-010, que liga Mazagão Novo ao
Mazagão Velho pavimentada e entregamos também
a Rodovia AP-270, entre Flexal e Pracauúba. E tem
muito mais, tem a AP/070 de São Joaquim do Pacuí
até Cutias do Araguari, a AP-020, da altura do Quartel do Exército em Macapá até o trevo de entrada de
Santana e tem a Norte Sul. Tem também o ramal da
Base Aérea até o Amapá.
O que o Sr. tem feito para melhorar a educação no
Amapá?
Para melhorar a educação é preciso desenvolver
um conjunto de ações. Para dar aos professores melhores condições de preparação de aulas e acesso às
novas tecnologias de ensino, nós já distribuímos 7500
computadores notebooks no programa Professor Conectado. Fizemos concurso para 1.449 novos servidores e contratamos 1332. Nós dobramos o percapita da
merenda escolar, que passou de R$ 0,24 para R$ 0,48,
beneficiando 147.713 alunos do ensino fundamental
da rede estadual. Voltamos a servir o peixe, o açaí, a
farinha e o camarão na merenda e já inauguramos 17
escolas construídas ou reformadas por nós.
O Sr. é o governador mais jovem do Brasil e esteve
recentemente em Brasília para a sanção do estatuto da juventude. Qual o seu projeto nessa área?
Temos o Onda Jovem, que se divide em vários
eixos, mas cuja ideia básica é investir na nossa juventude, estamos lançando ele agora na semana que começa, que é a semana da juventude. Vamos garantir
uma bolsa no valor de R$ 120 para os jovens voltarem
ao banco escolar para concluírem o segundo grau
porque a gente sabe que com isso ele tem muito mais
oportunidades na vida. Inicialmente serão atendidos
mil jovens. A gente tem também uma linha de crédito
voltada para os jovens, o Crédito para a Juventude
e vamos capacitar essa turma para o trabalho, além
do combate e prevenção ao uso do crack. Para o jovem produtor concluinte dos cursos da escola família
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agrícola iremos garantir financiamento no valor de R$
9mil para que eles se estabeleçam no campo. Amanhã [segunda-feira, 12] eu assino a regulamentação
da passagem intermunicipal que garante aos jovens o
direito de meia passagem nas viagens intermunicipais.
Como tem sido a relação com a bancada federal?
A bancada federal está contribuindo para o Amapá, deputados e senadores estão alocando recursos
para o governo poder avançar. A deputada Fátima Pelaes é autora da emenda que alocou recursos para o
Píer do Santa Inês; é de autoria do deputado Bala Rocha a emenda para realização da obra para levar água
tratada para o Mazagão; a deputada Dalva Figueiredo
alocou recursos para a ampliação do HCA [Hospital da
Criança e Adolescente]; a deputada Janete Capiberibe é autora da emenda que alocou recursos para que
nós construíssemos a quadra poliesportiva na escola
família agrícola no Cachorrinho; e por aí vai, quase
todos os parlamentares têm colocado suas emendas
para o governo do estado executar porque eles sabem
que nós realizamos a obra e damos o crédito. É importante lembrar que para poder acessar as emendas, é
preciso organizar o Estado, porque você não pode ter
inadimplência, você tem que ter titularidade de terreno,
você tem que ter licenciamento ambiental, você tem
que ter o projeto… Então nós tivemos que organizar
a casa. Em 2012 nós investimos em torno de R$ 16
milhões em emendas parlamentares; em 2013, nós
vamos fechar o ano tendo investido R$ 128 milhões
em emendas parlamentares.
Como o Sr. vê a questão da circulação do dinheiro?
A política da economia do contracheque continua
sendo a única saída para o Amapá?
O Amapá vem sendo seguidamente, segundo o
CAGED, campeão de geração de empregos com carteira assinada no Brasil. O número de obras que estamos
tocando atualmente no estado mexe profundamente
com a economia, só no Macapaba são gerados 3,5mil
empregos diretos e indiretos. Todas essas obras que estamos fazendo empregam as pessoas e também geram
demandas e aquecem a economia. Investimentos em
infraestrutura como energia elétrica e água permitem
que novos empreendimentos se instalem na região,
como é o caso do shopping Amapá Garden e da lojas
Americanas. A AFAP, o Banco do Povo foi saneada e
oferece crédito com juros de até 0,8% para empreendimentos de todas as áreas, para taxistas, restaurantes,
para o setor da construção civil e informática. São R$
626 mil mensais injetados na economia.
Perfil...
/Entrevistado. Carlos Camilo Góes Capiberibe
(Santiago do Chile, 23 de maio de 1972 ) é considera-
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do um brasileiro nato. Filho dos também políticos João
Capiberibe e Janete Capiberibe, nasceu fora do país em
virtude do exílio político dos pais. Bacharel em Direito
pela PUC-Campinas é casado com Claudia Camargo
Capiberibe, com quem tem dois filhos. Filiado ao PSB,
elege-se deputado estadual no Amapá em 2006. Em
2008 foi candidato a prefeito de Macapá, perdendo a
disputa no segundo turno. Em 2010 foi eleito governador
do Amapá, quando recebeu 170.277 votos, equivalente, à época a 53,77% dos votos válidos. Vive um novo
momento na gestão, percorrendo o Estado debatendo
o PPA Participativo.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador João Capiberibe.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Presidente
Alvaro Dias, eu peço a minha inscrição para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/
PSDB – PR) – V. Exª está inscrito em terceiro lugar,
depois do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/PSDB – PR) – Pois não, Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP. Sem revisão do orador. Fora do microfone.) – Solicito a inclusão, nos Anais da Casa, de uma entrevista concedida pelo Governador Camilo Capiberibe ao
jornal Diário do Amapá, de nº 5.181, de domingo, 11
de agosto de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco Minoria/
PSDB – PR) – Pois não. V. Exª será atendido na forma
do Regimento.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Paulo Bauer. Depois, na sequência, temos o Senador
Flexa Ribeiro, para uma comunicação inadiável; e,
como Líder, o Senador Acir Gurgacz.
Com a palavra, o Senador Paulo Bauer, por dez
minutos regimentais.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mais
uma vez, compareço à tribuna desta Casa, para aqui
prestar esclarecimentos e trazer informações a todos
os Senadores e Senadoras, aos ouvintes da Rádio
Senado e também àqueles que assistem à TV Senado.
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Hoje esta Casa recebe os líderes das duas principais entidades empresariais de Santa Catarina: a
Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina) e a Fecomércio (Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo) do meu Estado, que, inclusive, comemorou, na data de ontem, em evento festivo
do qual participei, 65 anos de atividade.
Na visita de hoje, a Federação das Indústrias e
a do Comércio estão representando o Cofem (Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina),
do qual também fazem parte a Facisc, a Fampesc, a
Fetrancesc, a Faesc e a FCDL.
Cito essas federações, uma a uma, para mostrar
a união do empresariado catarinense em torno de uma
questão fundamental que deverá ser decidida pelo
Congresso Nacional nos próximos dias: a derrubada
do veto presidencial ao Projeto de Lei nº 200, de 2012,
que extingue a multa adicional de 10% sobre o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço.
Julgo importante, Sr. Presidente, Senador Acir
Gurgacz, fazer uma breve recapitulação de tudo que
envolve esta matéria.
Como todos sabemos, o empregador é obrigado a
pagar ao empregado, nas demissões sem justa causa,
uma multa de 40% sobre o saldo na conta do Fundo
de Garantia daquele trabalhador. Esse é um direito garantido, Senador Flexa Ribeiro. Esse direito não está
em discussão; ele está preservado, ele está garantido.
No entanto, desde 2001, as empresas são obrigadas,
no Brasil inteiro, a pagar uma multa adicional de 10%
sobre o Fundo de Garantia, que não vai para o bolso
do trabalhador, nunca foi e nem se pretende que vá.
Essa cobrança foi instituída em 2001 para fazer
frente a decisões judiciais que determinaram a compensação de perdas impostas aos trabalhadores pelo
Plano Verão, do Governo Sarney, e pelo Plano Collor.
Diante da absoluta falta de recursos da União para
cumprir tais decisões judiciais, foi criado um projeto
de lei que instituiu um pagamento adicional de 10%
sobre a multa do Fundo de Garantia.
Dessa forma, as empresas passaram a pagar,
além dos 40% de multa sobre o saldo da conta do
Fundo de Garantia para o empregador, um adicional
de 10%, com o objetivo exclusivo de compensar as
perdas causadas por aqueles planos econômicos da
era pré-real. Importante mencionar: danos e prejuízos econômicos causados por decisões judiciais que
se referiam a planos econômicos anteriores ao Plano
Real, que foi um plano instituído no Brasil e comandado
pelo nosso ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O empresariado suportou essa carga extra por
anos a fio. Cerca de R$3 bilhões a mais por ano pagos pelas empresas brasileiras foram arrecadados.
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Felizmente, desde julho do ano passado, o objetivo da
criação dessa multa adicional foi alcançado.
As perdas dos trabalhadores foram compensadas.
Em julho de 2012, o empresariado brasileiro terminou
de pagar a conta que não era dele. Não era do empresariado, era do País, mas o empresariado suportou-a
em nome do benefício para o trabalhador brasileiro.
No entanto, o adicional de 10% continua a ser
cobrado até hoje. Até hoje continua e, como a conta já
foi paga, esses três bilhões anuais pagos pelas empresas estão entrando diretamente no caixa do Governo
Federal. Não compõem mais o item conta de Fundo
de Garantia, porque não há mais o que repor na conta
do Fundo de Garantia.
Para corrigir essa distorção, o Senado Federal
criou um projeto de lei cancelando essa cobrança adicional. O Palácio do Planalto usou de todos os meios
para retardar a discussão e a tramitação desse projeto. Mesmo assim, no dia 03 de julho deste ano, ele,
finalmente, foi aprovado pela Câmara dos Deputados,
depois de ter sido aprovado pelo Plenário do Senado
Federal, e obteve, por isso mesmo, a numeração de
PLP nº 200, de 2012.
O que fez a Presidente Dilma, Senador Alvaro
Dias? Vetou integralmente o projeto.
O Governo Federal alega que não pode abrir mão
desse recurso extra; alega que, como está há mais de
um ano recebendo essa verba extra, já se “acostumou”
com ela e, agora, não sabe mais como ficar sem ela.
O Governo Federal deve achar que o empresariado nacional também já se acostumou a pagar essa
multa, obviamente, e, como já paga tantos tributos
escorchantes, a manutenção dessa multa não fará nenhuma diferença. Se o peso recai sobre as costas das
empresas, para o governo não faz diferença, segundo
o entendimento que tenho por conta da justificativa
que o governo apresenta na sua sanha de continuar
arrecadando mais e sempre mais.
O Governo Federal não acredita que o estímulo
à iniciativa privada é o motor para o desenvolvimento econômico e social. Não acredita mesmo! Ele não
entende que a redução de custos trabalhistas pode
aumentar a oferta de empregos, pode aumentar os
salários dos trabalhadores, mas esta é uma verdade
inexorável: as empresas se orientam pela racionalidade.
Quanto maior o custo de contratação e de demissão
de um funcionário, menor a propensão da empresa a
criar um novo posto de trabalho. E isso cria um ciclo
vicioso, que freia o crescimento da economia, que prejudica o aumento da renda do trabalhador.
Acabar com a cobrança desse adicional não é dar
dinheiro para os empresários; é possibilitar que empresas criem novos empregos, que invistam no aumento
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da produção, que tenham margem para aumentar a
renda de seus funcionários.
É importantíssimo frisar que o direito do trabalhador está garantido. Como já disse: os 40% do Fundo de
Garantia que vão para o bolso do trabalhador, quando
demitido, continuam mantidos. Mas o Governo Federal
– e já vou ouvi-lo, Senador Alvaro Dias, só mais um
instante – diz que não pode abrir mão dos 10% que se
acostumou a receber; não pode abrir mão desses R$3
bilhões extras que entram no seu caixa único.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – O governo alega que esse recurso é necessário
para a manutenção de programas sociais. Todavia, eu
pergunto: até julho do ano passado, quando esse recurso era usado para o pagamento das decisões judiciais,
com que dinheiro os programas sociais eram mantidos?
Ouço a sua palavra, Senador Alvaro Dias, e peço
ao Presidente a benevolência de mais dois minutos para
que eu possa concluir meu pronunciamento.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Apenas, rapidamente, Senador Paulo Bauer, para
cumprimentá-lo pelo discurso perfeito. Nós concordamos em gênero, número e grau com os argumentos de
V. Exª e acrescentamos que o governo deseja transformar o provisório em definitivo. Essa conta foi paga,
mas o governo quer continuar a recebê-la. Certamente
não é isso que desejam os brasileiros. O governo terá,
agora, a oportunidade de conhecer a lealdade dos
seus apoiadores no Congresso Nacional quando da
votação do veto. Mas nós temos que considerar que
parlamentares do governo têm a oportunidade, com
o voto secreto, de repercutir as aspirações de quem
representa aqui, que é o povo brasileiro.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– E nós acreditamos na derrubada deste veto da Presidente Dilma. O que é provisório não pode se tornar
permanente e definitivo.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Obrigado a V. Exª pelo aparte.
Também ouço o aparte que me solicita o nobre
Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Senador Paulo Bauer, V. Exª traz à tribuna, hoje, um
assunto da maior importância, uma matéria que iremos
votar no próximo dia 20, ou seja, de hoje a exatamente
uma semana. Esse assunto já foi amplamente debatido
nas duas Casas e teve a aprovação tanto do Senado
como da Câmara Federal. Agora, o governo vem dizendo, de forma muito simplória, que não pode abrir mão
dos R$3 bilhões, o que pode prejudicar o Programa
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Minha Casa, Minha Vida. E não há um argumento de
que seja possível ser desenvolvido pelo Governo Federal que justifique isso, até porque, como V. Exª colocou,
esses R$3 bilhões vão direto para o Tesouro, não estão
no FGTS, que está sendo preservado, sem que, como
V. Exª colocou, haja qualquer mudança. Como disse
o Senador Alvaro Dias, a maioria dos parlamentares,
tanto aqui quanto na Câmara, votou pela extinção dos
10%. Acredito que o veto será derrubado, porque não
há como haver votado pela aprovação de uma forma
e votar na derrubada do veto de outra forma. Acredito
que vamos diminuir essa carga tributária sobre a produção no Brasil, o que, como V. Exª colocou, inibe a
geração de emprego, que é o que todos nós queremos
que aconteça.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Agradeço a V. Exª.
Prossigo, Sr. Presidente, perguntando ainda: se
o dinheiro vai para o caixa único do Tesouro Nacional,
como se pode afirmar que ele está sendo usado para
programas sociais?
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Na verdade, esse recurso está sendo diluído
entre todos os gastos do Governo Federal, inclusive
os gastos em propaganda, que só no governo Dilma já
superam R$3,5 bilhões. Nunca antes na história deste
País, parafraseando um ilustre brasileiro, posso dizer,
se gastou tanto em propaganda de governo.
Fiz essa introdução, Sr. Presidente, para demonstrar que o veto presidencial fere a razoabilidade.
Se uma cobrança tem objeto específico, com o desaparecimento desse objeto, obviamente, a cobrança
deve ser extinta.
Felizmente, o veto será submetido às novas regras
definidas pelo Congresso Nacional, que determinam o
trancamento da pauta caso um veto não seja apreciado
em até 30 dias após o seu recebimento.
O Presidente da Casa definiu que os vetos serão
votados na terceira terça-feira de cada mês, ou seja, na
semana que vem. Assim, o veto do fim da multa sobre
o Fundo será apreciado. E confio que, muito provavelmente, será derrubado. Entretanto, já existem notícias
de que o Governo Federal pretende propor uma solução, digamos, conciliatória, propondo que essa redução
se faça num prazo de quatro anos progressivamente.
Senador Acir Gurgacz, isso é parecido com aquela
conversa que se faz para um fumante, para um viciado
em cigarros, dizendo a ele: “Olha, você não terá problemas de saúde, não terá câncer, não terá nenhum
problema se você diminuir o cigarro. Agora, você tem
quatro anos para diminuir. Pode continuar fumando
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e vá diminuindo devagarzinho”. Isso não resolve o
problema da saúde daquele cidadão nem resolve o
problema que nós queremos ver resolvido no caso do
Fundo de Garantia.
O governo, obviamente, vai tentar vários mecanismos, mas isso é uma lei complementar, não se resolve por uma medida provisória por exemplo. Eu confio
que nós tenhamos uma decisão inteligente, sábia e
soberana do Congresso Nacional na próxima semana.
Por isso, eu também quero dizer que, em outras
ocasiões, nós já votamos matérias aqui e, depois, a
Presidência da República modificou seu entendimento,
não cumprindo com aquilo que anunciava como consenso, como entendimento, como acordo. Desta vez
nós também podemos – e devemos – nos posicionar
em nome da soberania desta Casa e do Congresso
Nacional.
Eu quero dizer a V. Exª e a todos os presentes o
seguinte – já abreviando meu discurso no sentido de
querer contribuir com a Casa, com seu funcionamento
e agradecendo a gentileza de V. Exª: nós não podemos
mais nos submeter às decisões imperiais do Palácio
do Planalto. Esta Casa precisa resgatar a sua autonomia, a sua independência. Com certeza, embora
muita gente, principalmente a mídia, diga que o voto
deva ser sempre aberto nesta Casa, posso dizer que,
neste caso, o voto secreto vai salvar o Brasil de pagar
R$3,5 bilhões todos os anos para os cofres públicos
permitindo que eles sejam destinados à economia, ao
progresso e ao desenvolvimento do País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, o Sr.
Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco de
Apoio ao Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos,
Senador Paulo Bauer, por seu pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro para
uma comunicação inadiável.
Nos termos do Regimento, V. Exª dispõe de cinco
minutos para a sua comunicação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco da Minoria/PSDB
– PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Senador Acir Gurgacz, que preside esta
sessão do Senado Federal, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), aprovamos financiamento pelo BID ao Estado
do Pará para a execução do Programa da Melhoria
da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação
Básica no Estado.
Esse financiamento é da ordem de US$200,5 milhões. O valor total do programa, que vai revolucionar
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a educação básica no Estado, tem um investimento de
US$351 milhões. Assim, é bom que os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado, que
nos veem e nos ouvem no nosso Estado e no Brasil,
saibam que os US$150,5 milhões restantes serão investidos com recursos do Tesouro do Governo do Pará.
Agradeço aqui a atenção e a colaboração dos
meus pares na Comissão de Assuntos Econômicos,
em nome do Senador Aloysio Nunes Ferreira, de São
Paulo, que foi o Relator deste item na CAE, e deu voto
favorável ao parecer em seu relatório sobre o financiamento; e, hoje, ao Relator ad hoc, Senador Alvaro
Dias, do PSDB do Paraná.
Aprovada na CAE, solicitei regime de urgência
para votação no plenário e tenho absoluta certeza
que o projeto de financiamento para o Estado do Pará
será incluído na pauta de hoje, quando aprovaremos,
no plenário do Senado, ainda hoje, como disse, esse
fnanciamento.
Como disse, solicitei o regime de urgência para
votação em plenário por meio de requerimento que
também foi aprovado, pelo agradeço a agilidade do
Presidente da CAE, Senador Lindbergh Farias.
Registro, ainda, a presença, na reunião de hoje da
CAE, do Secretário de Educação do Pará, Dr. Cláudio
Ribeiro, e da representante do Secretário de Fazenda
do Pará, José Tostes, a Srª Rosana Alcântara.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e todos paraenses que me assistem pelos veículos de comunicação do Senado Federal e nos acompanham pelas redes
sociais, a aprovação desse financiamento é uma ação
da série de medidas tomadas pelo Governador Simão
Jatene, que, em março deste ano, lançou o “Pacto pela
Educação do Pará”. Esse programa tem como meta
elevar em 30% o Ideb paraense, em todos os níveis
de ensino, o fundamental e o médio, em cinco anos.
Vale destacar que a medida é válida e urgente,
uma vez que, no Pará, o Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica vem ficando abaixo da
média nacional de 3,4 pontos.
Agradeço ainda aqui, ao passo em que o registro,
o depoimento do Senador Ricardo Ferraço, feito hoje
durante a votação da CAE.
Ferraço destacou, após análise que fez nos dados do Tesouro Nacional, a situação confortável que o
Pará possui hoje na área fiscal, após várias medidas
de ajuste. Com seu depoimento, o Senador Ferraço
fez justiça ao esforço empenhado pelo nosso Governador Simão Jatene, que tem como prioridade não só
a educação, mas também a saúde, a segurança, a infraestrutura, enfim, aquelas ações que visam a beneficiar e a melhorar a qualidade de vida dos paraenses.
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Como eu ia dizendo, esse empréstimo vai integrar
uma série de medidas previstas no programa Pacto
pela Educação. Para aumentar o índice do Ideb, o empréstimo tem como meta a melhoria do desempenho
dos alunos paraenses, da infraestrutura das escolas
e da gestão educacional. Então, são três metas a serem atingidas pelo programa Pacto pela Educação.
Entre as ações do Pacto, estão a construção de 50
novas escolas e 250 quadras esportivas e a reforma
e a ampliação de outras 200 unidades de ensino. Ao
longo dos cinco anos, a expectativa é efetuar 70 mil
novas matrículas.
Entre os objetivos do Pacto pela Educação...
Senador Acir Gurgacz, eu pediria a benevolência
de V. Exª, porque é importante mostrar ao Brasil que
esse Pacto, este sim, um pacto feito com a sociedade,
ouvindo todas as entidades envolvidas na educação no
Pará, vem melhorar não só a base física, que normalmente é feita com recursos voltados à educação, mas
há outras metas importantes que vou referenciar agora.
Entre os objetivos do Pacto pela Educação, destaco três eixos temáticos e seus desdobramentos, para
mostrar o quanto esse programa está estruturado e tem
metas claras e plenamente possíveis de execução com
o envolvimento de todos segmentos da sociedade em
parceria, num pacto mesmo, com o Governo do Estado.
A primeira meta é a melhoria do desempenho do
aluno. Esta é a primeira meta do Pacto pela Educação
do Governador Simão Jatene, do Estado do Pará. Aumentar a carga horária nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, para mais de 90 mil alunos da
rede estadual; ampliar o tempo de permanência dos
alunos na escola; implantar mais 14 escolas de horário integral; incluir 400 escolas estaduais no Programa
Mais Educação, mais as escolas municipais que aderirem ao projeto. As escolas municipais podem aderir
ao projeto do Governo do Estado. E incluir 500 novas
escolas de Ensino Médio com o Projeto Ensino Médio
Inovador/Jovem do Futuro.
A segunda meta é a melhoria da infraestrutura.
Como já disse, 50 novas escolas ao longo de cinco
anos, ampliando para 70 mil o número de matrículas;
200 ampliações e reformas em unidades escolares e
construção de 250 quadras esportivas.
A terceira meta, que eu diria que é tão importante ou mais importante do que as outras duas, é a
melhoria da gestão.
Processo de capacitação contínua dos profissionais da Educação, ofertado pela Escola de Governo
do Estado do Pará. Há previsão de qualificar 5.500
gestores escolares do Estado, com a possibilidade de
participação de profissionais dos municípios. E implantação do Sistema Paraense de Avaliação da Educação
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para toda a rede estadual e, por adesão, para todos
os municípios.
Senador Alvaro Dias, esse programa, na realidade, não se fixa apenas em construir...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) –.... ou reformar escolas de ensino. Tem muito mais
profundidade. Vai desde a melhoria da qualidade de ensino até a melhoria na gestão das unidades de ensino.
Em seguida, Senador Acir Gurgacz, só poderá
assumir a direção de uma escola aquele profissional de
educação que tiver qualificação em gestão para educação. Não será mais a indicação feita, como é hoje,
lamentavelmente, sem que haja um critério de avaliação daqueles que irão gerenciar uma escola pública.
Concluo, Sr. Presidente, parabenizando o Governador Simão Jatene pela seriedade na área fiscal,
que, como eu disse, possibilitou ao Estado ter essa
capacidade de realizar empréstimos e que pudéssemos, aqui, no Senado Federal, hoje, aprovar esse importante financiamento do BID ao Pará.
Destaco que o BID não realizava empréstimos
na área da educação desde 1998, o que demonstra a
seriedade com que o programa foi planejado pelo Governo do Estado. Trata-se, portanto, de uma conquista
de todos paraenses numa área que é vital: a educação.
Encerrando, ontem, Sr. Presidente Acir Gurgacaz, ontem, o Governador Simão Jatene proferiu a
Aula Magna, ou Aula Inaugural, abrindo o segundo
semestre na Universidade do Estado do Pará, Uepa,
em Marabá, no sudeste do Estado.
Lá, onde nós, o Senado, o Congresso Nacional,
aprovamos uma nova Universidade Federal, a Unifesp, a Universidade do Estado do Pará criou o curso
de Medicina. E o Governador Simão Jatene, em sua
visita ao Município de Marabá, anunciou um investimento superior a R$ 5 milhões na ampliação da instituição, destinado à construção de um bloco para a
área de saúde.
O evento foi marcado pela concretização de um
sonho de todos das regiões sul e sudeste do Pará.
Afinal, também tivemos a Aula Inaugural do curso de
Medicina em Marabá e a Cerimônia do Jaleco, que é
marcada pelo simbolismo da entrega da tradicional
vestimenta branca utilizada pelos profissionais da
área da saúde.
Assim, o Governo do Pará dá um exemplo ao Governo Federal no sentido de que precisamos é investir em mais qualidade de ensino e oportunidade para
nossos jovens, valorizando o profissional brasileiro e
nossas instituições de ensino superior.
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Por fim, agradeço, mais uma vez, a meus pares
pela aprovação do empréstimo e já faço, aqui, agora,
um apelo para que votemos no plenário do Senado,
durante a Ordem do Dia de hoje, a aprovação final
desse empréstimo para o Estado do Pará, para o importante programa Pacto pela Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Alvaro Dias, do PSDB do Paraná, como orador inscrito, alternando um orador inscrito e uma comunicação.
Na sequência, passaremos a palavra ao Senador
Roberto Requião, para uma comunicação inadiável.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Acir Gurgacz, Srs. Senadores,
Sras Senadoras, tem sido muito difícil conseguir as informações do Governo sobre gastos com publicidade.
Nos últimos anos, apresentamos vários requerimentos
solicitando informações sobre essas despesas do Governo, consideradas visivelmente exageradas. Recebi, por exemplo, ao final do ano passado, ou no início
deste ano, uma posição referente a 31 de dezembro
sobre gastos nas ações de publicidade do Governo
pelos diversos órgãos da Administração Direta, mas
não recebemos da Administração Indireta.
As informações oficiais deram conta de que,
apenas nos ministérios e na Presidência da República, gastou-se, no ano passado, R$729.756.085,14.
A Presidência da República gastou R$206 milhões;
o Ministério da Saúde, R$190 milhões; e o Ministério
das Cidades, R$108,89 milhões. Não tivemos acesso
às informações sobre despesas de publicidade, por
exemplo, através do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrobrás e outros órgãos da
Administração Indireta do Governo da União.
O jornal O Estado de S. Paulo publicou matéria
destacando que, durante esses anos de governo do PT,
os gastos com publicidade chegaram a R$16 bilhões.
Mas não é tudo. O próprio jornal O Estado de S. Paulo, na referida matéria, informa que essa quantia pode
ser superior, bem superior, uma vez que, por exemplo,
o jornal não recebeu as informações referentes aos
gastos do Banco do Brasil com publicidade nos anos
de 2010 a 2012.
Por essa razão, a fim de evitar distorções, os
dados referentes ao Banco só foram incluídos 110 no
valor global, ou seja, nos R$16 bilhões, mas descartados na comparação entre os outros anos. Portanto,
o que é real: as despesas com publicidade, nesses
anos do governo do PT, superam largamente a casa
dos R$16 bilhões. E a média anual do atual Governo
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da Presidente Dilma é 23% maior em relação ao governo do ex-Presidente Lula.
Diz o jornal que o montante desembolsado equivale a todo o investimento previsto para o programa
Mais Médicos e daria para pagar quase duas obras
de transposição do Rio São Francisco, para dar uma
dimensão do valor, do alcance desses recursos despendidos pelo Governo com publicidade.
As médias comparadas: nos dois primeiros anos
de mandato do programa da Presidente Dilma, o Governo Federal gastou R$3,56 bilhões, média de R$1,78
bilhão por ano.
O jornal diz que o dado global de gastos com
propaganda, de R$16 bilhões, pode ser, na verdade,
ainda bem maior. Isso porque o Banco do Brasil se
recusou a informar os seus gastos.
Banco do Brasil à parte, a Caixa Econômica, a
Petrobras e os Correios somados representam 51,12%
de tudo que o Governo destinou às ações publicitárias
nestes últimos anos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
esses são dados que retratam a realidade visível.
O Governo se organiza sob um sistema que nós
consideramos promíscuo, exatamente em função da
relação que estabelece com os Poderes da República, especialmente o Poder Legislativo, adotando a
estratégia de cooptação dos políticos de forma geral
em nome de um projeto de poder de longo prazo. Nós
não podemos nos esquecer de que verbas de publicidade se constituíram na fonte primordial de irrigação
do “valerioduto”, na manutenção do mensalão, que se
tornou o grande escândalo da República nos últimos
anos, julgado e condenado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal.
Na análise investigativa que se fez através, sobretudo, da CPMI dos Correios, verificou-se o passeio do
dinheiro que irrigava o mensalão, saindo dos Poderes
públicos, da administração direta e indireta – quem não
se lembra da Visanet do Banco do Brasil? –, passando
pelo “valerioduto” e irrigando o mensalão. Sabemos
que foram valores expressivos que produziram esse
megaescândalo do Governo Federal nos últimos anos.
Recentemente, mais precisamente em novembro
do ano passado, a Folha de S.Paulo denunciou: Presidência destinou verba a jornais que não existem. Nós,
prontamente, requeremos informações da Presidência
da República e recebemos da Ministra de Estado Chefe
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da República, Helena Chagas, a seguinte informação:
[...]Embora as informações não sejam conclusivas, trata-se de denúncia que sugere possibilidade de ocorrência de fraude praticada pelo
grupo Laujar – Empresa Jornalística Ltda, res-
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ponsável pelos veículos Diário de Cubatão, O
Dia de Guarulhos, Tribuna de Osasco, Jornal do
ABC Paulista e Jornal Paulistano. Os referidos
veículos estiveram registrados no cadastro da
Secom até abril de 2012[...]
Diante do exposto, solicito apoio no sentido
de determinar ao Departamento de Polícia
Federal a instauração dos procedimentos de
investigação para apuração da efetiva ocorrência de tais ilícitos, permitindo a responsabilização dos seus autores, bem como a adoção das medidas cabíveis, caso constatadas
eventuais lesões ao erário.
Nós estamos em agosto de 2013. Essa correspondência foi assinada pela Ministra Helena Chagas no
dia 12 de novembro de 2012. Portanto, creio que houve
tempo suficiente para que a Polícia Federal pudesse
apurar os indícios de fraude, que foram reconhecidos
pelo Governo através da Ministra Helena Chagas.
Portanto, da tribuna, no dia de hoje, apelo ao Ministro José Eduardo Cardozo para que nos responda
sobre as providências adotadas nesse caso.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Se houve o inquérito policial, se o inquérito policial
foi instaurado, qual a conclusão a que chegou a Polícia
Federal diante dessa denúncia de gravidade, o repasse de recursos a jornais que não existem, exatamente
no ABC Paulista?
Portanto, Sr. Presidente, ao concluir, quero dizer que há gravidade nesses números. São números,
a nosso ver, exorbitantes, números superiores aos
gastos com o Bolsa Família, por exemplo, que seriam
suficientes para a realização de duas obras de transposição do Rio São Francisco, obra essa que não anda.
Mas o importante é destacar que, com esses valores, valores significativos, o Governo vende ilusões ao
povo brasileiro. Adota esse sistema promíscuo, em que
instala um balcão de negócios, garante a governabilidade à custa de picaretagem política e gasta fortunas
em publicidade para vender ilusões ao povo brasileiro.
Há farsa publicitária, uma publicidade oficial enganosa,
para garantir índices de popularidade elevados.
Nós temos de questionar o Governo sobre isso.
É evidente que se reconhece a necessidade da publicidade oficial, mas não há como ignorar o exagero
desses números e, sobretudo, a destinação desses
recursos. Nesse caso específico do ABC Paulista, os
recursos foram transferidos a jornais inexistentes. E,
no caso do mensalão, os recursos, através do valerioduto, tendo origem em verbas de publicidade mediante as agências de Marcos Valério, deram sustentação
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ao grande escândalo de corrupção que se denominou
chamar de mensalão, um sofisticado e complexo esquema de corrupção em nome de um projeto de poder
de longo prazo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador Alvaro
Dias, pelo seu pronunciamento!
Concedo a palavra, para fazer uma comunicação
inadiável, ao Senador Roberto Requião, do PMDB do
Paraná, alternando um orador inscrito, um orador que
faz uma comunicação inadiável e uma Liderança.
Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Senadores Gurgacz, Alvaro Dias,
Pedro Taques, Pedro Simon, Paulo Paim, como todos
os Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu também recebi uma comunicação da TV Senado dando conta de
que decidiu não mais reprisar a sessão plenária desta
Casa no horário nobre, postergando-a para depois das
23 horas. A TV Senado decidiu substituir a divulgação
de nossos trabalhos e de nossos pronunciamentos por
variedades. Isso quer dizer, Senador Pedro Simon, que
os trabalhadores que não podem ver a TV Senado ao
vivo à tarde também não poderão vê-la à noite, porque
a reprise das sessões plenárias será transmitida de
madrugada, quando eles já estão dormindo.
Alguns dos Srs. Senadores e Senadoras desta
Casa foram consultados sobre essa mudança de programação? Com certeza, não!
Quando as ruas pedem transparência, Srs. Senadores, vamos esconder o nosso trabalho na clandestinidade das madrugadas. O Presidente Renan
Calheiros concorda com isso? Ele acha que essa é
parte da pauta positiva? Acredito que não.
Afinal, de quem é a TV Senado? É de propriedade
dos excepcionais jornalistas que nela trabalham? Nós,
Senadores, somos um incômodo para esses jornalistas? Será que eles não perceberam ainda que a TV
Senado não é uma emissora de variedades à busca
de audiência? Será que não sabem que se trata de
uma TV institucional dedicada primordialmente à divulgação dos trabalhos da Casa, do Plenário e das Comissões? Será que não entendem que a sonegação
dessa divulgação é uma censura às nossas atividades
de Senadores?
Há pouco tempo, Senador Diniz, nós, nesta Casa,
não tínhamos sequer o direito de escolher os nossos
chefes e subchefes de gabinetes. Nossas dezenas de
milhões de votos e o mandato dado pelos brasileiros
nas urnas não eram suficientes para nos dar o direito
de escolher chefe de gabinete. E, agora, nossas de-
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zenas de milhões de votos e o mandato dado pelos
brasileiros não são suficientes para garantir nossa
presença na TV Senado no horário nobre.
Eu estou no plenário sabendo que isso vai ocasionar uma reação corporativa dos meus colegas jornalistas, mas que se me dá que existam reações corporativas quando se trata de defender a instituição e
a transparência!
Eu vim aqui conclamar as Srªs Senadoras e os
Srs. Senadores a repudiar essa infelicíssima decisão
da TV Senado. E conclamo o Presidente Renan e a
Mesa da Casa a impedir que isso aconteça.
Para concluir, chamo a atenção para essa falta
de transparência do jornalismo desta Casa.
O Jornal do Senado de ontem traz, à p. 8, matéria
com a manchete: “Público aprova pauta do Senado após
manifestações”. Porreta, não é, Senador Randolfe? É
manchete para ninguém botar defeito! Mas já o jornal
Metro, de Brasília, traz hoje esta manchete: “Ação do
Congresso depois dos protestos é reprovada”. Ambos,
o Jornal do Senado e o jornal Metro, basearam suas
matérias na mesma pesquisa do DataSenado.
Como o público pode ter aprovado a pauta do
Senado se, conforme a pesquisa, 65,3% dos entrevistados consideraram a nossa atuação ruim ou péssima
e só 5,5% a aprovaram? O Jornal do Senado simplesmente escondeu parte da pesquisa, revelou somente
os dados sobre a tal da Agenda Positiva e escondeu
a avaliação global do Congresso. Que feio! Aqui, no
Senado, não! Não sei se gostam ou se não gostam,
mas não me elegi Senador, com quase três milhões
de votos no Paraná, para ser substituído, censurado,
reduzido ou editado por jornalistas da Rede Globo ou
do SBT e muito menos por funcionários do Senado
da República.
A nossa não é uma televisão de diversidades,
de novidades. É uma televisão institucional. Ela pode
até vir a aborrecer, pela repetição do Plenário, mas
aborrecerá com a posição dos Senadores eleitos pela
população, que assim saberá quem elegeu e poderá
reconsiderar até as próximas eleições. Censura não!
E essa inutilidade, talvez feita para nos agradar,
dizendo que estamos sendo elogiados e aprovados
pela população, quando a própria pesquisa do DataSenado mostra uma repulsa enorme pelo Parlamento,
pelo Senado, pelo Congresso, não me satisfaz, não me
agrada e é absolutamente desnecessária!
Senador, se V. Exª permitisse, dada a importância
do assunto, eu concederia, meio fora do Regimento,
um aparte ao Senador Pedro Simon, ao Senador Randolfe e ao Senador Pedro Taques.

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO) – Pois não, vamos dar sequência
ao debate.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Aliás, estão aqui os dois jornais: o jornal
Metro diz uma coisa, e o Jornal do Senado diz outra
em cima da mesma pesquisa!
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO) – Pela ordem, concedo a palavra ao
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Acho muito importante o assunto que V. Exª, Senador Requião,
está trazendo. Não acredito que essa tenha sido uma
decisão já feita pela televisão do Senado. Talvez, seja
uma experiência ou algo parecido. Mas custa crer que
isso vá se tornar definitivo.
Uma verdadeira revolução em nível mundial, em
termos de Poder Legislativo, foi a criação da TV Senado, que, realmente, faz com que, permanentemente,
os trabalhos desta Casa sejam vistos pelo povo brasileiro, como diz muito bem V. Exª, no horário de 14h ou,
para a maioria dos trabalhadores, no horário de 20h30.
Às 20h30, um boletim de notícias é importante
e até interessante, mas não é essa a missão do Senado. As notícias e a interpretação das notícias são
dadas pelas dezenas e centenas de rádios, jornais e
televisões que existem pelo Brasil afora. O que a TV
Senado faz e permite é que, ao vivo, seja transmitida
a voz do próprio Senador, para que quem está em
casa veja o que ele está dizendo, conheça o que ele
está dizendo e julgue se é favorável ou contrário ao
que ele está dizendo.
Creio, Sr. Presidente, que V. Exª e a Mesa haverão de debater sobre isso com a TV Senado. Não acho
que essa manifestação do ilustre Senador do Paraná
seja uma manifestação simples e pessoal. Creio que
a Mesa deve se reunir e que nós devemos ter uma
resposta definitiva sobre essa matéria.
Creio que o Líder do PMDB vai tomar as providências necessárias, e, com toda a sinceridade, acho
que vamos voltar atrás. Duvido que a Mesa do Senado ou a TV Senado haverão de fazer algo contrário à
lógica, ao bem comum e à racionalidade. Creio que
vão voltar atrás.
É importante o seu pronunciamento. É importante
que a gente se manifeste. É importante que todos se
manifestem, para que, aqui, fique claro, volto a repetir,
que a TV Senado tem a missão extraordinária de fazer com que o povo brasileiro tenha a chance de nos
acompanhar ao vivo. Aprovando, rejeitando, dizendo
bem ou dizendo mal, ele nos está acompanhando ao
vivo. Não é por ouvir dizer! Não é como antigamente
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em que a gente ouvia uma linha no Jornal Nacional
e em que, através dessa linha, ficávamos sabendo o
que o Congresso falava de um projeto, por mais importante que ele fosse. Hoje, não! Hoje, se o projeto é
importante, a gente ouve tudo sobre o projeto, de um
lado e de outro. E o cidadão pode ter seu pensamento.
É importante o pronunciamento de V. Exª. Tenho a
certeza de que o Senador Renan Calheiros e a direção
da TV Senado vão entender, vão compreender isso.
Uma das questões que temos de ver é que, na
verdade, ultimamente, as reuniões ordinárias do Senado
têm terminado, às vezes, às 22h. Acho que essa é uma
questão que até deve ser analisada. Se for o caso de
elas se encerrarem a tal hora para começar a repetição, que não falem os Senadores que estão inscritos,
porque o horário de terminar a sessão do Senado é às
18h30. Se tiver de prorrogar, que se prorrogue, mas não
se pode deixar que a repetição seja feita, para que a
maioria imensa dos brasileiros que trabalham durante
o dia possa a ela assistir durante a noite.
Meus cumprimentos a V. Exª!
Tenho a certeza de que o Presidente tomará as
providências absolutamente necessárias.
Meu Líder está aqui dizendo que já falou ontem
e que vai acompanhar esse pronunciamento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
Peço que seja breve.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Eu já recebi a notícia de que a corporação está indignada, mas eu não estou aqui representando a corporação. Eu estou representando o povo
do Paraná e para isso fui eleito.
Essa não é uma televisão comercial, não é uma
televisão pública. É uma televisão institucional. Ela foi
criada para mostrar, ao vivo e a cores, como se comporta o Senado Federal, com as suas qualidades e as
suas mazelas, dispensando edições e interpretações
dos nossos valorosos jornalistas nos seus noticiários.
Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Governo/PDT
– MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Requião, V. Exª agitou, trouxe esse
tema, ontem, ao debate, e novamente, hoje, eu quero
parabenizá-lo por trazê-lo.
Não há democracia sem debate, e o principal espaço do debate dos Senadores, dos Parlamentares,
onde nós podemos parlar, falar, é justamente aqui no
plenário.
É interessante que a cultura nacional seja difundida. Aliás, a Constituição, nos arts. 214 e 215, defende
isso. É interessante que nós possamos saber como se
faz pão de queijo de Minas, como se faz aquele frango
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maravilhoso do Paraná. É interessante. Agora, na TV
Senado, o mais interessante é que nós, Senadores,
possamos falar, possamos debater, como V. Exª disse,
mostrando as entranhas desta Casa, mostrando o que
está dentro desta Casa, mostrando as nossas qualidades e os nossos defeitos, como V. Exª bem disse.
O trabalhador brasileiro chega a casa e vai comer um pão com margarina, assistindo. Eu encontro
cidadãos, trabalhadores do Estado de Mato Grosso,
das cidades de Confresa, Colniza, Vila Rica, que ficam
a mais de 1.300 quilômetros de Cuiabá, que assistem
à TV Senado, que sabem o nome de cada Senador
da República, que fazem críticas e elogios a vários
Senadores da República. Isso é democracia, democracia dialógica.
Agora, deixar isso para 11h30 da noite? Às 11h30
da noite, quem trabalha já está em casa, deitado, porque vai ter que acordar às 4 horas da manhã, para
pegar um transporte público de péssima qualidade.
Por isso, Senador Requião, na TV Senado, com
toda a excelência dos excelentes jornalistas – e aqui
eu quero ser pleonástico –, não cabe a eles decidir
o que será transmitido pela TV Senado. Cabe, sim, à
Mesa fazer isso.
V. Exª tocou num tema muito importante. O espaço principal do debate é este aqui. É aqui que se
constrói a democracia, inclusive com as suas mazelas,
como V. Exª bem disse.
Parabéns, por trazer mais esse tema ao debate.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Senador Requião.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO ) – Pela ordem. Vamos pela ordem,
que é regimental, então.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela
ordem e brevemente. Só apoiar a questão de ordem
formulada pelo Senador Requião, acreditando que, se
alguém pensou nessa impensada decisão, eu quero
acreditar que, neste momento, ela já está revista, porque ela é contrassenso em relação a tudo o que está
ocorrendo no País. O País exige mais transparência.
Aliás, Senador Requião, a TV Senado tem que
avançar. Por exemplo, no meu Estado do Amapá – já
deveria estar ocorrendo há algum tempo, não sei por
que retroagiram –, já era para hoje a TV Senado estar
em canal aberto, e não somente em canais fechados.
Disseram que iam lançar a TV em canal aberto. Retroagiram. Não lançaram. Hoje, era para a TV Senado
estar em canal aberto em todo o País.
A TV Senado é um instrumento de televisão pública indispensável para a democracia. A TV Senado e a
TV Câmara, porque são instrumentos de transparência,
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de fiscalização dos nossos atos, de como atuamos, de
como é o comportamento dos Parlamentares. Ou seja,
um dos principais instrumentos de fiscalização, que é
a nossa atuação aqui, em plenário, deixa de estar sob
os olhos do cidadão, que está a nos assistir.
Eu acredito que essa foi uma iniciativa impensada
e quero acreditar que, neste momento, a partir da sua
reclamação, Senador Requião, essa atitude impensada
já tenha sido revista. Se não foi revista, que a Mesa o
faça com a celeridade que o caso requer.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente.
O que foi dito é suficiente. Creio que não há necessidade de novos argumentos.
Trata-se de um desvio de finalidade. A TV Senado existe exatamente para oferecer à opinião pública a
oportunidade de nos fiscalizar, acompanhando o nosso
trabalho, e não é de madrugada que a população do
País poderá nos fiscalizar.
Por essa razão, o apoio ao pleito de V. Exª não
apenas em meu nome pessoal, mas em nome do meu
Partido, o PSDB.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador
Requião, muito rapidamente, eu manifesto aqui meu
integral apoio a essa questão de ordem e dou um ponto
final. Apoio integralmente. É preciso que os Senadores
levem a sua palavra, a sua ideia, o seu pensamento,
para que a sociedade brasileira tenha a oportunidade
de conhecê-los.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Governo/PT – AC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Requião, quero me associar integralmente ao protesto
de V. Exª, justamente porque a missão precípua da TV
Senado é dar transparência plena a todas as ações
desta Casa, seja no plenário, seja nas comissões, dependendo dos horários. Realmente, há programação
de entretenimento e há concessões públicas suficientes para dar conta das demais atividades.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – E as TVs Cultura.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Governo/PT – AC)
– Atividades culturais, recreativas e de entretenimento.
Eu gostaria também de informar a V. Exª que, da
mesma forma que o Líder do PMDB, Senador Eunício
Oliveira, informou que vai falar com o Presidente Re-
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nan Calheiros, hoje, na reunião da Bancada do Partido
dos Trabalhadores, o Senador Wellington Dias também
assumiu o compromisso, informado do protesto de V.
Exª na sessão de ontem, de procurar se informar a
respeito, protestar e exigir que a prioridade seja dada
às atividades dos Senadores.
Então, V. Exª está completamente correto e conta
com a minha irrestrita solidariedade.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Requião, eu não poderia deixar de me somar à voz de
toda a Casa em apoio a V. Exª.
Se olharmos claramente, já deram uma “escanteada” em A Voz do Brasil. Não é sempre, sempre,
em todos os Estados, que ela ocorre em horário nobre. Agora, a TV Senado, que transmite o que falamos
aqui todos os dias, jogar para depois da meia-noite?
Aí, não dá! Aí, seria nós mesmos fragilizarmos o poder do Parlamento.
Por isso, meus cumprimentos. Tenho certeza de
que essa medida tomada equivocadamente vai ser
revertida, e o seu protesto vai tornar realidade que a
TV Senado volte a transmitir, normalmente, a partir
do início da noite.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Acir Gurgacz, eu agradeço a
tolerância da Mesa, que se traduziu na possibilidade
de praticamente todos os Senadores presentes nesta
sessão terem se manifestado.
A TV Senado sequer é uma televisão pública.
Ela é uma televisão institucional. Ela foi feita para dar
transparência ao Senado, e, fundamentalmente, eu
acho absolutamente desnecessário o esforço da nossa
comunicação para interpretar pesquisas de opinião, de
uma forma equivocada, a favor da Casa.
Nós precisamos é conhecer a verdade por inteiro
e passar por inteiro as nossas verdades à população.
Essa reinterpretação da pesquisa do DataSenado
é rigorosamente absurda, e o Senado da República
não precisa disso.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador
Roberto Requião.
Com a palavra agora o Senador Pedro Simon, em
permuta com o Senador Cristovam Buarque. Seguindo
o Regimento, um orador inscrito e um orador ou como
comunicação inadiável, ou pela Liderança.
Então, com a palavra o Senador Pedro Simon,
em permuta com o Senador Cristovam Buarque, que
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telefonou autorizando esta permuta com o Senador
Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, atrasado,
mas não poderia deixar de falar a esta Casa e para a
história do Brasil sobre esse assunto.
Se me perguntarem qual tem sido a grande marca
de 2013, ainda que mal tenhamos passado a metade
deste ano, eu afirmo que é a volta do povo às ruas.
Há mais de 20 anos, não se via tamanha mobilização
popular, na busca legítima pelos direitos mais que sagrados da cidadania.
O povo cansou das decisões impostas de cima
para baixo, de dentro para fora, decididas e refrigeradas nos gabinetes, quase sempre para atender a interesses individuais e de grupos, que sempre gravitam
em torno do Poder, em todos os níveis; grupos que
financiam campanhas políticas, que cobram depois
agiotagem macabra de superfaturamento das obras
e dos serviços públicos.
O povo brasileiro deu provas de que não quer
ser mais mero objeto da história. Quer ser sujeito, quer
ser o senhor do seu destino, quer ser protagonista, e
não apenas figurante. Esse mesmo povo quer derrubar esse verdadeiro muro da vergonha, que segrega,
que exclui e que constrói o aparthaid social que ainda
mantém milhões de brasileiros na fome, no analfabetismo e na dor das filas dos hospitais.
Mais de 1,5 milhão de brasileiros foi às ruas a
exigir que esse mesmo muro seja derrubado, que a
corrupção causadora dessas e de tantas outras mazelas seja extirpada, em nome da democracia e em
nome da verdadeira cidadania.
O povo recorreu à história, porque as grandes
mudanças políticas e as grandes mudanças institucionais dos últimos tempos só foram possíveis com
a pressão das ruas, na luta por eleições diretas, pela
anistia e pela ética na política.
De repente, no meio de tantas e tamanhas manifestações populares, o Brasil recebe a visita do Papa,
e quis o destino ou a decisão do Criador que o Papa
anterior renunciasse. Não fosse assim, talvez assistíssemos, aqui também, às homilias de gabinete, voltadas
para o silêncio das sacristias, decisões dogmáticas e
burocratizadas, acompanhadas pelas penitências relativas aos eventuais pecados mortais ou veniais. Mas
o Papa Bento XVI, considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos, renunciou e, no passo e na
coincidência histórica da população, foi eleito um Papa
com uma homilia mais próxima do povo, longe do silêncio das sacristias, tal e qual a proximidade que esse

Quarta-feira 14

83

53651

mesmo povo agora exige dos gabinetes que também
pareciam, até aqui, ditar dogmas e construir sacrilégios.
O povo quer a inclusão dos milhões que ainda
permanecem do lado de lá do muro da vergonha. O
Papa quer o fim da “globalização da indiferença”. O
povo quer cidadania e que todos tenham lugar na mesa
de decisões. O Papa quer todos juntos na mesa de
comunhão, ainda que seja “com muito mais água no
feijão”. Não é à toa, portanto, que o Papa pôde andar
no meio do povo de coração e vidros abertos.
O Papa prega a cultura do encontro e do diálogo.
O povo quer participar da construção dos seus
destinos. Portanto, nunca um Papa foi tão bem-vindo.
E parece nunca ter havido tamanha simbiose entre o
desejo de um povo e a pregação de um Papa.
Não é à toa que ele escolheu o nome Francisco.
O Santo, no seu tempo, também revolucionou a Igreja.
O Santo também marchou contra a cultura do consumismo, tal e qual a pregação do agora Papa que leva
o seu santo nome.
São Francisco disse ter recebido uma mensagem
divina no sentido de reconstruir a Igreja. Ele imaginou,
de início, tratar-se da igreja matéria, nas ruínas dos
seus tijolos. Percebeu, depois, que se tratava da Igreja
no seu sentido mais amplo, imaterial, não consumista, fora das sacristias. E ninguém ousa discordar de
que São Francisco foi um revolucionário no seu tempo. Era um momento de início do capitalismo como o
conhecemos hoje, segregador, excludente, consumista. Imagine-se, então, alguém que, filho de um representante desse mesmo modelo voltado para os bens
materiais, despe-se de todas as pompas, de todas as
circunstâncias, do dinheiro, das posses e da própria
veste que significava o poder material e atrai seguidores
para uma vida extremamente simples, extremamente
franciscana, como se diria hoje.
O Papa Francisco também abriu mão dessas mesmas pompas e dessas mesmas circunstâncias. Abriu
mão do ouro e de todas as ostentações que sempre
marcaram os pontificados. Abriu mão das vestes do
poder material e, até mesmo, do ouro da cruz. Ele deixou de ser o Papa das aparências, para ser um Papa
mais próximo do povo.
Eu sempre imaginei como viveria São Francisco
de Assis nos dias atuais. Talvez fosse execrado, mantido com os outros milhões, do lado de lá do muro da
vergonha. Oito séculos se passaram e, tudo indica, o
primeiro Papa que escolheu o nome do Santo nos traz,
alma e gesto, uma revolução não só na Igreja, mas na
maneira de ser de cada um de nós, cada brasileiro,
cada homem, cidadão do mundo.
O Papa Francisco, como o Santo, é um revolucionário do nosso tempo. Quem sabe ele possa, então,

84

53652 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

inspirar as mudanças que o povo deseja de nós, representantes desse mesmo povo, para o qual teimamos
em permanecer de ouvidos moucos.
Não se segue a Cristo sem tentações, disse ele.
Nem na religião, nem na política, digo eu. Na política,
a tentação rima com corrupção. E a história mostra
que há vendilhões do templo tanto nos gabinetes como
nas sacristias.
Para o Papa, não bastam as mudanças na estrutura da Igreja. É preciso que sejam adotadas novas
atitudes. Na política, também será insuficiente um povo
sem um novo aparato legal se não houver mudanças
nas posturas desse mesmo povo.
Do mesmo modo, não se exerce a política sem
ser revolucionário, principalmente em um país onde
muitos ainda caminham indefesos longe das trincheiras
dos abrigos. São queimados vivos sob marquises. São
metralhados pela mesma polícia que deveria protegê-los. Desaparecem, viram cruzes nos protestos na praia
de Copacabana ou no gramado do Congresso. São
Josildos ou Amarildos. São João Hélios ou Izabellas,
arrastados pelas ruas ou atirados pelas janelas.
Daí que a escolha do novo Papa e a sua vinda ao
Brasil me renovam a esperança. A Igreja, a escola e a
família sempre foram, para mim, os melhores pilares
para a construção de uma sociedade mais justa e mais
humana. O diálogo familiar e a orientação escolar foram
trocados, desde muito tempo, pela mensagem comercial da TV, que impõe o ter como condição para o ser.
Não há como negar, também, que a Igreja andava na contramão da fraternidade e da solidariedade,
muito mais preocupada com as sacristias do que com
as ruas. No limite, vendia indulgências. Tudo indica
que o Papa Francisco é o mais indicado para resgatar aqueles mesmos pilares, sem os ranços pessoais,
ideológicos e discriminatórios...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... que pareciam tomar conta das nossas relações sociais.
O Papa Francisco orou por nós. Mas ele, reiteradas vezes, pediu para que também rezássemos por
ele. Tomara que as orações dele tragam os resultados
que tanto almejamos. Nelas, mais que “o pão nosso
de cada dia”, ele pediu justiça, paz, solidariedade e
compaixão. Tomara que as nossas orações sejam ouvidas pelo Criador.
Que o Papa Francisco tenha longa vida, porque
a história também mostra o quanto são difíceis os caminhos de quem quer mudar as estruturas carcomidas
pelo poder, carcomidas pelo luxo, sejam elas leigas
ou eclesiásticas.

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

De minha parte, rezo pelo Papa, para que ele consiga realizar as mudanças propostas nos altares por
onde passou. Rezo também para que as orações do
Papa sejam ouvidas a fim de que também se concretize o que pregamos das tribunas por onde passamos.
Rezo, enfim, para que a fraternidade, a solidariedade,
a compaixão e a humanidade não sejam apenas meros
recheios de discursos de homilias.
Recebi com profunda emoção a presença do
Papa. Assisti emocionado, fiquei praticamente três dias
na frente da televisão, principalmente da Globo News
e das duas tevês religiosas...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... que transmitiram tudo da visita do Papa.
Achei impressionante a manifestação do povo
brasileiro. Achei profundamente comovente 1,5 milhão
de jovens, debaixo da chuva, do vento e do frio, ali, na
frente das ondas do mar, fazendo uma noite de vigília
para a jornada de despedida.
Achei, realmente, que é importante essa análise.
Achei que os milhares do mundo inteiro, 150 ou mais
países que vieram aqui, receberam uma imagem muito
feliz do povo brasileiro.
Que bom que isso tenha acontecido. Que bom
que a figura do Papa Francisco revolucione as horas
que estamos vivendo. Que bom ver o Papa Francisco
agora sair do Vaticano e andar pelas ruas do mundo
inteiro não num carro o mais nobre possível, mas num
Ford, um Ford Focus,...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... simples e singelo. Que bom o Papa Francisco
não andar com aquela capa dourada ou de ouro, mas
andar de maneira simples e humilde, com um anel de
ferro prateado, sem joias, sem o sapato vermelho que
o tornava diferente de todo mundo, mas com o mesmo sapato preto que ele usava. Não foi nem sapato
novo, foi o mesmo.
Que bom que o Papa Francisco não quis as instalações enormes e bonitas do Vaticano e ficou numa
espécie de hotel de passagem, onde os bispos e os
cardeais do mundo se hospedam quando estão no
Vaticano. Em um desses quartos, lá está o Papa, que,
em vez de almoçar e jantar sozinho...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... nas suas instalações, conversa e dialoga com
os cidadãos da Igreja do mundo inteiro. Esse é o Papa.
Se no Brasil, até hoje, um presidente de banco
ainda não sabe o que é cadeia, o Presidente do Banco
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do Vaticano está na cadeia. Esse é o Papa, que, realmente, dá uma demonstração importante.
Quando terminou a Grande Guerra, fizeram a reunião que determinou o futuro da humanidade, e dela
participaram Churchill, Roosevelt e Stalin. Churchill
propôs que se convidasse o Papa. Stalin perguntou:
“Quantos exércitos ele tem? Quais são as forças que
ele representa?”. Não foi convidado.
Mas, hoje, quando, no mundo inteiro, vemos um
vazio crescente; hoje, quando inclusive um presidente
que foi recebido com o aplauso do mundo, o Sr. Obama,
para Presidente dos Estados Unidos, justifica que os
americanos, usando da moderna tecnologia, entrem
nos dados pessoais de bilhões de pessoas no mundo
inteiro para saber desde os dados pessoais até os que
interessam à economia daquele país...
Se o Brasil, amanhã, lançar a concorrência para
saber quais são as empresas que vão adquirir terrenos
para fazer a exploração do pré-sal, os americanos já
terão toda a fórmula para obter os estudos, o preparo,
os números, para que possam, na hora de apresentar,
estar em primeiro lugar.
Acho que podemos iniciar um debate novo e diferente. E acho que se o Papa for nessa linha isso será
possível. Não é o que estava acontecendo no Brasil,
a igreja tal com a igreja tal, discutindo qual é a televisão que reúne mais gente ou qual o templo maior,
mas debatendo o verdadeiro sentido da palavra, da
dignidade e da honra de um povo.
Fico feliz porque acho que foi uma das semanas
mais bonitas da história da humanidade moderna. E
fico na expectativa de isso possa continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo
/PT – RS) – Esse foi o Senador Pedro Simon.
Agora, passamos a palavra, como Líder, ao Senador Acir Gurgacz, pela Liderança do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT –
RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que nos acom-
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panham pela TV Senado e pela Rádio Senado, nesta
semana, apresentei a proposta de duplicação da BR364, no Estado de Rondônia, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, para que possamos discutir,
dede já, com o Governo Federal, o projeto de duplicação dessa rodovia.
A rodovia está em obras neste momento, está
sendo feita a restauração, mas está na hora de fazermos a duplicação da BR-364 no trecho que vai de
Porto Velho a Vilhena.
Nesse trecho é feito o transporte de toda a produção agrícola do Estado de Rondônia e do Estado
do Mato Grosso, que vai a Porto Velho e embarca nas
balsas para, em Itacoatiara, pegar os navios de grande
calado e seguir viagem.
Esse transporte é feito, inicialmente, pela BR-364,
e muitos acidentes têm acontecido nessa rodovia em
função dos transtornos causados pela falta de restauração, buracos, desvios, falta de sinalização e muita
imprudência por parte dos motoristas, mas principalmente pela falta de duplicação.
Está na hora de trabalharmos nesse sentido. É
por isso que colocamos na LDO a duplicação da BR364. Convidamos toda a Bancada federal do nosso
Estado a nos unirmos a fim de fazer desse projeto
uma realidade.
Trabalhamos em torno da proposta de duplicação da BR-364 desde 2009, quando discutíamos a
restauração da BR com o DNIT e com o ex-Ministro
dos Transportes, o Senador e nosso companheiro Alfredo Nascimento.
Também já havíamos incluído essa proposta no
PPA 2012/2015, quando fui o Relator de Receita do
Orçamento Geral da União, em 2012.
Esse era o nosso grande sonho. Mas temos que
trabalhar dentro da realidade e da existência de recursos financeiros. Hoje, estamos dando um grande passo
para a realização desse sonho, que é a restauração
completa da rodovia, com a duplicação nos perímetros
urbanos de Ji-Paraná, Ariquemes, Candeias do Jamari, Vilhena, Ouro Preto do Oeste, Cacoal, Presidente
Médici e Pimenta Bueno. O próximo passo será a duplicação completa da rodovia. Para isso, temos que
começar a trabalhar desde já, com a mobilização da
sociedade em torno dessa proposta, a união da Bancada Federal e a força política e econômica de nosso
Estado de Rondônia.
Rondônia é hoje o Estado brasileiro que mais
cresce no País, com a média de crescimento do PIB
de 7,3% em 2011 e de 6,1% em 2012, bem acima da
média nacional. Apesar de ser um Estado jovem, criado
em 1982, Rondônia possui o terceiro melhor Índice de
Desenvolvimento Humano entre todos os Estados das
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Regiões Norte e Nordeste do País, e possui a quarta
melhor distribuição de renda de todo o Brasil – a melhor
fora da Região Sul do País, segundo dados do IBGE.
Nossa economia é alavancada, principalmente, pela
agricultura familiar e pelo agronegócio.
Como vemos, Rondônia possui uma enorme capacidade de crescimento econômico. No entanto, ainda
carecemos da infraestrutura necessária para acelerar
ainda mais esse crescimento sobre bases sólidas e
sustentáveis. Nesse sentido, a duplicação da BR-364 é
uma necessidade de curto prazo para o nosso Estado,
pois em breve essa rodovia restaurada, com a duplicação no perímetro urbano das cidades e a terceira faixa
nos locais de alto risco, não atenderá mais o grande
fluxo de veículos que presenciamos, principalmente de
caminhões para escoamento da nossa safra agrícola.
Trabalhamos muito pela restauração que agora
está sendo executada, e agora é o momento de pensarmos no futuro de Rondônia, com a duplicação da
BR-364. Nosso trabalho aqui no Senado está voltado
para a construção da infraestrutura de Rondônia em
todos os setores. Por isso, iniciamos esse movimento
pela duplicação da BR-364 antes mesmo da sua restauração estar concluída.
Além de recursos que destinamos por meio de
emendas para a infraestrutura de nosso Estado e para
a pavimentação urbana dos Municípios, também destinamos um grande volume de recursos para a aquisição
de equipamentos e máquinas agrícolas para atender
os nossos agricultores.
Nos últimos quatro anos, destinamos, por meio
de emenda individual, mais de trinta veículos entre
máquinas retroescavadeiras, pá-carregadeiras, motoniveladoras, caminhões-caçamba e carros-pipas para
uso dos agricultores no mais diversos Municípios do
Estado de Rondônia.
Além disso, conseguimos, junto ao MDA, a destinação de 45 máquinas retroescavadeiras, por meio
da segunda fase do PAC, sendo que 18 foram entregues no ano passado e 27 foram entregues no mês
de julho, para as prefeituras de Rondônia, para que
possam utilizá-las no apoio aos agricultores, na abertura de tanques, canais de irrigação, para melhorias
em estradas vicinais e outros serviços.
Essa é uma parte do nosso trabalho, no dia a dia
aqui em Brasília, no Senado Federal e nos ministérios
do Governo Federal, em prol do desenvolvimento do
Estado de Rondônia.
Além dos recursos para infraestrutura e equipamentos agrícolas, cito também o esforço que realizamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
para discutir os principais temas do setor, como a regularização fundiária na Amazônia e em nosso Esta-
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do, Rondônia, entre outros temas que discutimos por
meio de audiências públicas e do ciclo de debates
que realizamos às sextas-feiras. Este é um trabalho
de fundamental importância para os agricultores, para
a produção agrícola e para a economia do Estado de
Rondônia.
Para concluir, Sr. Presidente, quero falar sobre o
aeroporto do nosso Município de Ji-Paraná, um aeroporto que precisa de restauração em sua pista.
Nós conseguimos assegurar o recurso na Secretaria de Aviação Civil do Governo. O recurso está à
disposição desde o ano de 2012, aguardando apenas
a conclusão do projeto, que está sendo feito pelo DER.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Governo/PDT –
RO) – O DER está fazendo esse projeto para poder
colocar em licitação essa obra, que é de fundamental
importância para o nosso Município e para todo o Estado de Rondônia.
Portanto, fica aqui o nosso apelo para que a equipe do DER do Estado de Rondônia conclua, em definitivo, esse projeto, sem erros, sem falhas, para que
a SAC possa aprovar e possamos liberar a licitação,
iniciar e concluir essa obra o mais rápido possível. Não
podemos passar mais este ano, 2013, sem a restauração do aeroporto de Ji-Paraná.
Fica aqui este apelo ao diretor-geral do DER do
Estado de Rondônia para que possamos concluir esse
projeto e a SAC possa liberar a construção no aeroporto de Ji-Paraná.
Eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Muito bem, Líder Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – O Senador Cícero Lucena apresentou
o Requerimento nº 892, 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 28 a 31 de agosto de 2013, para participar de reuniões das Comissões do Parlatino, em São
José, Costa Rica, conforme indicação da Presidência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – O Senador Paulo Davim apresentou o Requerimento nº 893, 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 28 a 30 de agosto de 2013, para participar de reu-
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niões das Comissões do Parlatino, em São José, Costa Rica, conforme indicação da Presidência. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – A Presidência designa a Senadora
Lídice da Mata para integrar, como suplente, a Comissão de Serviços de Infraestrutura, em substituição ao
Senador Rodrigo Rollemberg, nos termos do Ofício
nº 112/2013, da Liderança do Bloco Parlamentar de
Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 112/2013-GLDBAG
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lídice da Mata como membro suplente na Comissão
de Serviços de Infraestrutura-CI, em substituição ao
Senador Rodrigo Rollemberg, em vaga destinada ao
Bloco de Apoio ao Governo.
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Convidamos, como orador inscrito,
por permuta com este Senador, o Senador Randolfe
Rodrigues.
Enquanto V.Exª vai à tribuna, Senador, só me
permita que eu faça um registro.
Estão nos perguntando muito pela Internet qual
a delegação que foi, junto ao Palácio, negociar a questão do Aerus. Foram Graziella Baggio, o Comandante
Zoroastro Ferreira Lima, Carlos Henke, Silvio Araujo,
Ivan Martinse, Marcelo Bona, Ronaldo Amaral, Oswaldo
Rodrigues, Dr. Lauro, Drª Carolina e Celso Klafke. E os
Ministros que vão participar dessa negociação do Aerus
são: Gilberto Carvalho, Luís Adams e Gleisi Hofmann.
Senador Randolfe Rodrigues, com a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado,
quero comunicar que hesitei utilizar o sagrado espaço da tribuna do Senado, nesta tarde, pelos motivos
que aqui vou expor.
Hesitei, Sr. Presidente, porque não vejo motivos
nem razões dignas de honesta consideração nesses
temas, que também já foram trazidos aqui, anteriormente, pelo Senador João Capiberibe.
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Esses temas não são dignos de honesta consideração por parte de pessoas honestas, Sr. Presidente,
mas percebo que um tema que era anteriormente levado em consideração como ação de uma organização
criminosa do meu Estado passou a ser tratado como
uma ação para instrumento político dos enfrentamentos aqui, no Senado Federal.
Reporto-me, Sr. Presidente, à denúncia que foi
encaminhada a esta Casa, no começo deste ano, por
um cidadão de nome Fran Júnior, ex-Presidente da
Assembleia Legislativa do meu Estado.
Eu não quero aqui partir da máxima de desqualificar o denunciante porque acho que toda denúncia,
por mais desqualificado que seja o denunciante, deve
ser considerada.
Quero, então, na preliminar, considerar as denúncias do denunciante, mas, ao mesmo tempo em que
faço a consideração das denúncias do denunciante,
quero aqui dizer os procedimentos em relação a essas denúncias.
Essas denúncias, como eu já disse, que são assacadas contra mim e contra o Senador João Capiberibe, foram feitas em fevereiro deste ano. Eu quero
aqui suscitar que essas denúncias não são de hoje.
Essas denúncias são do século passado. Literalmente,
são do século passado.
Esse denunciante assacou as mesmas denúncias
contra mim em 1999, quando eu era, então, Deputado
estadual e o denunciava por envolvimento com o crime
organizado, tráfico de drogas e esquema criminoso
quando pilotava a Assembleia Legislativa do Estado
do Amapá. E o hoje Senador Capiberibe era Governador do Estado.
Como a máxima dos senhores do crime é sempre tentar desqualificar quem os enfrenta, é com essa
máxima, seja no meu distante e querido Amapá, seja
em qualquer canto do Brasil – tentar desqualificar
quem acusa e denuncia o crime–, que ele me fez as
acusações do século passado, de 1999, que hoje ele
reapresenta aqui.
Na época, protocolizei ao Ministério Público do
Estado do Amapá o seguinte documento de 3 de maio
de 2000, que passo a ler: “Considerando as denúncias
assacadas contra este Deputado, solicito a esse órgão
ministerial a quebra do meu sigilo bancário e de todos
os meus familiares.”
E encaminhei o meu sigilo bancário, o sigilo bancário do meu pai, da minha mãe, da minha esposa na
época e de todos os meus familiares.
Esta semana, recebi declaração do Ministério Público constando que, na época, foi feita averiguação e
que, já naquele tempo, há 14 anos, as denúncias que
hoje foram representadas constavam como inverídicas.
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Esse denunciante que faz estas denúncias de
hoje é o mesmo contra o qual, na época, foi apresentado este documento, um documento de um Deputado
Estadual que dizia o seguinte:
Pelo presente instrumento público de declaração, no pleno gozo de minhas faculdades mentais, na condição de Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Amapá, venho tornar
público que, na condução do meu processo
de afastamento da Presidência desta Casa
de Leis, adotei expedientes não convencionais
que consistiram em adulterar contra a pessoa
do Deputado Estadual João Jorge Goulart Salomão de Santana, como forma de vinculá-lo
a falsos ilícitos.
Um réu confesso de falsificação de documentos é o denunciante de hoje, que já fazia denúncias
naquela época contra outros Deputados Estaduais e
que apresentava documentos de falsidade ideológica.
O denunciante nos acusa de receber recursos
ilegais naquele período.
Pois bem, trago aqui matéria do Jornal do Dia
daquele período, do mesmo período em que ele nos
acusa de receber recursos indevidos. A manchete é
do dia 25 de janeiro de 2000: “Deputado assegura direitos na Justiça”.
Explico: na época eu era opositor ao denunciante.
O denunciante, em represália às minhas ações de denúncia a ele, suspendeu o pagamento dos meus salários como deputado estadual. Eu, na época, fiquei cinco
meses sem receber salário. Precisei ir a Justiça para
garantir o pagamento dos meus salários. Aqui está a
decisão liminar do Desembargador Carmo Antônio de
Souza para garantir o meu direito a receber salários.
É este o denunciante que está sendo levado em
consideração, com denúncias assacadas contra mim
pelo Conselho de Ética desta Casa. Eu vou dizer que
está sendo levado em consideração e não vou parar
por aqui.
Eu queria acreditar que o Conselho de Ética 
e não quero generalizar o Conselho de Ética  é uma
instituição aqui que deve ser composta... O Conselho
de Ética é uma instituição que deve zelar pela principal
instituição do Parlamento: a ética e o decoro parlamentar; contudo, o Conselho de Ética tem que funcionar
como uma instituição para zelar por isso.
Diz Camus, célebre filósofo, que o mais alto de
todos os tormentos é ser julgado sem lei. A lei é um
imperativo que rege e existe para que valha para todos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, semana passada, nesta Casa, o Senador Alfredo
Nascimento aqui destacou – e foi aparteado por vários
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outros Líderes e Srs. Senadores – que foi inocentado
pela Procuradoria-Geral da República de um procedimento instaurado contra ele quando a Presidente da
República o afastou do Ministério dos Transportes. Foi
aparteado, foi exaltado por isso, por haver sido inocentado pelo Procurador-Geral da República.
Pois bem; quando essa denúncia foi feita por esse
senhor, falsificador indiciado pela CPI do Narcotráfico
aqui, o procedimento por parte do Presidente da Casa
foi imediatamente encaminhar para o Procurador-Geral
da República. Procedimento correto! Acho que toda
denúncia, seja quem for o denunciante, inclusive um
indiciado por narcotráfico, feita contra qualquer Senador ou Senadora, qualquer denúncia deve o Presidente
encaminhar logo ao Procurador-Geral da República.
A providência do Procurador-Geral da República
foi instaurar procedimento. A conclusão do Procurador-Geral da República foi a seguinte:
Assim, não havendo indícios da veracidade
dos fatos noticiados, promovo arquivamento
em relação aos Senadores Randolfe Rodrigues
e João Capiberibe e determino a remessa dos
autos à Procuradoria da República, no Estado
do Amapá, para a adoção das providências
que entender cabíveis quanto ao crime de
falsidade documental de suposta autoria do
denunciante.
Ou seja, o Procurador da República não só diagnosticou a inexistência de qualquer veracidade sobre a
denúncia quanto a mim e quanto ao Senador Capiberibe, como também pediu a investigação de falsidade
documental, mais uma vez – mais uma vez! –, contra
esse denunciante.
Mas não para por aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Esta semana chegou a mim um laudo pericial.
Tão logo a denúncia foi feita, a minha providência foi
pedir à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério
Público do meu Estado que instaurasse um procedimento em relação a mim, que investigasse. Pois bem;
o Ministério Público do meu Estado me encaminhou
esta semana o procedimento e o laudo pericial oficial
da polícia técnica do meu Estado...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – ... comprovando a falsidade ideológica
dos documentos que foram apresentados ao Conselho de Ética em relação a nós. Ocorre, Sr. Presidente,
que, no meu Estado, os senhores do crime insistem,
nos meios de comunicação, em dizer que existe procedimento, instaurado no Conselho de Ética, contra
mim e o Senador Capiberibe.
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Pois bem; eu fiz uma primeira provocação ao
Conselho de Ética, ao Senador João Alberto, no dia 6
de agosto... Perdão, perdão, Senador Aloysio. Fiz uma
primeira provocação no dia 11 de junho; obtive uma
resposta vaga, dizendo que encaminhava uma cópia
do requerimento do Sr. Fran Júnior...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – ... para o meu conhecimento. Fiz uma
outra; obtive uma nova resposta vaga. Fiz uma outra,
obtive uma nova resposta vaga. Fiz uma outra, agora
em agosto, e obtive uma resposta com o histórico de
todas as anteriores, que mais vaga era a vacância. Fiz
uma outra, na semana passada, e recebi a seguinte
comunicação agora: “Tendo em vista a solicitação constante do Ofício nº 127, informo que foi apresentada
em Secretaria do Conselho de Érica e Decoro Parlamentar denúncia, em face de V. Exª”. Ou seja: foi dito
que existe uma denúncia, e isso todos nós sabemos.
Continua o expediente: “Outrossim, informo que,
no momento, não tramita no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nenhuma matéria referente às disposições constantes do art. 15”. Ou seja: sabemos que
não tramita porque deveria ser instaurado, mas, feita
a denúncia, há cinco dias para a manifestação. Esse
procedimento, Sr. Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – ... esse procedimento, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, é incompatível com outros procedimentos anteriores ocorridos aqui, na Casa. Repito: é
incompatível com o que ocorreu anteriormente aqui
na Casa!
Eu quero, Sr. Presidente, esclarecer situações
já apresentadas aqui anteriormente. Em 2009, foram
apresentadas quatro representações contra o Senador José Sarney, três pelo PSDB e uma pelo PSOL,
referentes aos famosos “atos secretos” aqui da Casa.
O então Presidente do Conselho, Senador Paulo Duque, dentro do prazo regimental, mandou diretamente
ao Arquivo. Mais recentemente, o PSOL apresentou
uma outra, que foi mandada diretamente ao Arquivo.
A pergunta que faço: a que interesses serve não
resolver de imediato esse procedimento agora? A que
interesses serve manter uma espada de Dâmocles
sobre dois Senadores da República nesta Casa? A
que interesses serve? A que interesses está servindo?
Quero, Sr. Presidente, ampla e claramente, aqui,
fazer essa indagação, essa pergunta, porque sei que
esse procedimento de agora, se tiver que ser submetido a um julgamento, eu quero que seja. Esta Casa já
cassou e já julgou parlamentares corretamente, mas

Quarta-feira 14

89

53657

esta Casa também já julgou e já cassou injustamente
parlamentares.
O Senador Jarbas sabe que esta Casa foi um
instrumento de arbítrio também durante a ditadura; que
esta Casa aqui também processou e julgou pessoas
como Márcio Moreira Alves.
(Interrupção de som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – ... que me veio à lembrança.
Foi publicado no jornal O Globo, de quinta-feira,
4 de janeiro de 2001.
Dizia Márcio Moreira Alves:
A maioria dos Deputados da Assembleia do
Amapá, não tendo conseguido cassar o mandato do Governador Capiberibe, dedica-se
agora a cassar os mandatos da minoria que
o apoia. Já cassaram um. Estão em vias de
cassar outro – Randolfe Rodrigues –, acusado de gerar manifestações populares contra
o Presidente da Casa. Um jovem, disse Márcio Moreira Alves, Randolfe, recém-saído da
adolescência, imberbe, é um dos dois Deputados do PT, tendo a coragem de... (Fora do
microfone.)
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
eu hesitei em utilizar esta tribuna. O Sr. Presidente
sabe muito bem disso, mas, nesta semana, eu não
posso aceitar e admitir que esta história não fique às
claras, que esta história vire conversa de escaninhos,
conchavos de bastidores.
Esta semana, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
na quarta-feira pela manhã, aprovamos um projeto de
resolução que institui a ficha limpa para a contratação
de assessores nos gabinetes dos Senadores. Eu procurei as Lideranças para buscar a urgência para podermos colocar em votação esse projeto, e, aí, recebi
como aconselhamento – e acho até que pode ter sido
na melhor das intenções – do Senador Gim, que me
disse: “Randolfe, há um procedimento aí no Conselho
de Ética. É melhor você resolver logo, conversar com
o Senador João Alberto”. Eu respondi ao Senador Gim
Argello dizendo o seguinte: “Este procedimento nós
temos que resolver às claras, não podemos resolver
reservadamente”. Ainda há pouco falei isto ao Senador
Gim Argello: isso não pode ser resolvido no reservado;
isso deve ser resolvido abertamente.
Sr. Presidente, é lógico que, ao vir para esta Casa,
é lógico que, no exercício da nossa função pública,
aqui construímos relações, mas acima das relações
pessoais estão as relações republicanas. Aqui não é
uma casa de amigos e uma confraria. Confrarias nós
estabelecemos em outros momentos. Por mais que haja
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relações pessoais, estas não podem estar acima das
relações republicanas. Não posso admitir a submissão
por conta de um procedimento que não é encerrado,
que não é fechado, por conta de um procedimento que
fica pairando como se fosse uma espada de Dâmocles sobre nós. E não posso e não aceitarei curvar a
coluna para isso, pois aprendi que a minha coluna só
se curva duas vezes: ao Deus, pai do céu, e aos meus
pais aqui da terra, e ao povo da minha terra, que me
designou para cá, e a mais ninguém. Por isso, não é
isso que vai me fazer a coluna curvar.
Se tiver que se instaurar processo por conta
desse, como dito por Márcio Moreira Alves, ladrão,
um denunciado pela CPI do Narcotráfico, que o faça!
Responderei ao Conselho de Ética com as provas que
aqui tenho, com o material que aqui tenho, mas não
pode haver pesos e medidas diferentes. A República
não merece isso! O Senado da República não merece
isso! Esta Instituição não merece isso.
Ouço com prazer o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Randolfe Rodrigues,
eu, ao lado de outros colegas, estimulei V. Exª a vir à
tribuna tratar deste assunto e confesso que me sinto
impactado pelo seu discurso, pela força da sua indignação. Eu, quando cheguei aqui, nesta Legislatura,
não o conhecia. Eu assisti ao seu discurso como candidato à Presidência da Casa, e, aí, fui saber quem
era esse Randolfe Rodrigues. Quem é esse Rodrigues
Randolfe que eu descobri e que vejo aqui na tribuna?
Um jovem, idealista, lutador, correto, zeloso dos seus
direitos e dos seus deveres.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – V. Exª citou aqui um grande escritor
francês para nos transmitir a ideia do tormento que
é ser condenado sem lei. Eu, depois de ouvir o seu
discurso, fico imaginando que talvez seja maior ainda o tormento de ser acusado sem julgamento. É um
tormento! Há o caso do Senador Randolfe Rodrigues;
há o caso do Senador Capiberibe, meu velho companheiro, meu velho amigo, a quem acompanhei, quando
governador, enfrentando o crime organizado no seu
Estado. Então, eu compartilho da indignação de V. Exª
e do sentimento de urgência, que eu tenho certeza
de que é o sentimento de todos os seus colegas. Que
esse assunto seja resolvido, seja julgado. O Conselho
de Ética está aí para isso. Uma questão foi levada ao
conhecimento dele e...
(Interrupção do som.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – ...e ele tem de decidir (Fora do micro-
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fone.). Não é possível conviver com a situação com
que V. Exª e o Senador Capiberibe convivem. Eu tenho
certeza absoluta, conhecendo os dois e conhecendo o
histórico desse episódio, de que o Conselho de Ética,
com imparcialidade, com objetividade e com sentimento de justiça, haverá, evidentemente, de inocentar V.
Exª, de proclamar e decretar a absoluta inocência de
V. Exª, assim como a do Senador Capiberibe. Os dois
não são pessoas de se meterem em confusão, em malfeitos, em ações antirrepublicanas, mas é preciso que
isso seja pronunciado, que isso seja decretado, que
o Conselho de Ética faça o seu serviço. Então, fica o
apelo meu e da minha Bancada para que o Presidente e os membros do Conselho resolvam, com a maior
celeridade, enfrentar a questão e decidir, decidir com
justiça, porque eu sei que a justiça vai favorecê-lo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Senador Rodrigo.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Governo/PSB
– DF) – Senador Randolfe, eu quero me solidarizar
com V. Exª e com o Senador Capiberibe. Parece uma
fantasia isso que nós estamos vivendo nesta Casa.
Enquanto a população cobra de nós, da instituição
Senado Federal, um maior zelo, uma maior proximidade com a agenda de interesses da população, com
a ética na política...
O Sr. João Capiberibe (Bloco Governo/PSB
– AP) – Senador Rollemberg, permita-me. Eu estou
recebendo a comunicação de que estão cortando a
transmissão da Rádio Senado. Eu recebi essa comunicação via Twitter e liguei para uma pessoa que estava
ouvindo, que acaba de me confirmar isso. Eu peço ao
Presidente que tome providências.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, certamente,
se houve problema com a Rádio Senado, o problema
não terá sido exatamente para evitar que os ouvintes
da Rádio Senado tenham oportunidade de ouvir o discurso de V. Exª.
Eu acho que nós não podemos acusar a Rádio
Senado de estar fazendo uma censura pública, como
pretexta, nesta oportunidade, o Senador Capiberibe.
Eu determino à direção da Rádio Senado que, por
favor, mande verificar o que está havendo. Se há algo
pelo que o Senado nunca se caracterizou foi exatamente
por essa prática de censurar um Senador. Eu queria,
publicamente, apresentar a minha solidariedade aos
executivos da Rádio Senado, pois tenho absoluta convicção de que não fariam isso, não tomariam a iniciativa
no sentido de censurar algum Senador desta Casa.
Com a palavra V. Exª.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Governo/PSB
– DF) – Senador Randolfe, continuando, exatamente

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

no momento em que a população brasileira cobra não
apenas do Congresso Nacional, mas de todas as instituições, mais austeridade, mais seriedade, ética na
política, nós não podemos admitir que o Conselho de
Ética da Casa seja utilizado como instrumento de pressão a dois Senadores que até aqui são exemplares,
dois Senadores que não apenas honram o Estado do
Amapá, mas que honram a representação política no
Senado Federal. V. Exª já teve oportunidade de descrever esse caso. A Procuradoria-Geral da República não
apenas arquivou esse caso, mas abriu um procedimento de investigação por denunciação caluniosa contra
o denunciante, pela má-fé do denunciante. Portanto,
é indispensável que, imediatamente, o Presidente do
Conselho de Ética tome a providência de arquivar essa
questão ou de, se entender que não deve arquivar,
fazer o procedimento adequado, o julgamento disso.
Mas é importante registrar que o mesmo procedimento adotado em relação a V. Exªs deve ser adotado em
relação aos demais Senadores. O que nós não podemos aqui, nesta Casa, admitir é dois pesos e duas
medidas ou qualquer tipo de ameaça ou qualquer tipo
de utilização de instituições da Casa para pressionar
Parlamentares. Portanto, eu quero aqui me solidarizar
com V. Exª e com o Senador Capiberibe, exigindo, na
condição de Líder do PSB, que possamos, definitivamente, resolver esta questão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Senador Jarbas.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB
– PE. Com revisão do aparteante.) – Meu caro Senador Randolfe, primeiro a minha irrestrita solidariedade a V. Exª e ao Senador Capiberibe. Eu também, a
exemplo do Senador Aloysio Nunes, fui um dos que o
incentivaram a ocupar a tribuna e fazer a sua defesa
e a defesa conjunta de Capiberibe. Acho que a gente
tem que enfrentar isso com clareza e com transparência, sem subterfúgios. Acho que é o ex-Presidente
desta Casa, José Sarney, que está por trás disso. Primeiro, porque o Presidente do Conselho de Ética não
faz nada sem ouvi-lo. Ele não faz absolutamente nada
sem ouvi-lo. Ele é do Estado do Maranhão. Repare que
coincidência. São três Senadores eleitos pelo Amapá:
os senadores João Capiberibe, V. Exª, Randolfe, e o
ex-Presidente da República José Sarney, que não se
encontra aqui. Então, seria importante que, quando
ele se recuperasse, falasse ao País, sem querer dar
lições a ninguém, explicando por que um pupilo dele,
uma pessoa que é do Estado dele, que não contraria a
orientação dele, ainda não resolveu isso no Conselho de
Ética. Eu não quero me alongar, mas acho fundamental dizer isto para o País, dizer isto para V. Exª, para os
meus companheiros, para a Mesa. Não estou fazendo
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nenhuma insinuação cavilosa, não estou inventando,
não estou mentindo. Não tenha nenhuma dúvida de
que o Presidente José Sarney está em uma situação
de desconforto, profundo desconforto, em relação a
esse episódio. Além da minha solidariedade a V. Exª,
é para dar nome aos bois e deixar V. Exª tranquilo de
que, com relação ao Conselho de Ética, o Presidente é uma pessoa com ligações íntimas, com ligações
profundas com o ex-Presidente da República José
Sarney, Senador pelo Estado do Amapá.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Obrigado, Senador Jarbas.
Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/
PTB – PE) – Meu caro Senador Randolfe Rodrigues,
eu quero me associar às manifestações trazidas ao
Plenário de absoluta solidariedade a V. Exª. Devo dizer que, nesses pouco mais de dois anos em que aqui
estou, eu tive, claramente, a compreensão de momentos em que esta Casa se aviltou extraordinariamente.
Assisti, por exemplo, na semana passada, a algo que,
a meu ver, fere a instituição, deslustra a instituição,
que é imaginar que um procurador da República, que
se submeteu ao escrutínio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, que foi sabatinado,
que teve um desempenho exemplar, pudesse ver a
sua recondução comprometida porque há um grupo
que instrumentaliza a instituição para fazer a vendita
valendo-se da proteção do voto secreto, que eu acho
a mais covarde, para poder fazer uma retaliação que
expõe o Senado da República e que expõe, portanto,
todos nós. Quando tomei conhecimento dessa situação
de V. Exª, fiquei mais indignado ainda. Imaginar que
um companheiro possa estar submetido a esse constrangimento por algo que não tem objeto, que não tem
materialidade...! E olhe que existem situações nesta
Casa em que há denúncias. Não quero prejulgar, mas
há denúncias que foram oferecidas pelo Procurador–
Geral da República e que, no entanto, não estão sob
exame de conselhos aqui da Casa. Como imaginar que
esse processo ainda possa estar pendente de arquivamento na Comissão, se o próprio Procurador-Geral
da República entendeu que não havia nenhuma razão
e arquivou essa denúncia? Portanto, meu caro Senador Randolfe, quero expressar a minha mais irrestrita
solidariedade a V. Exª. Acho que esta Casa precisa se
pronunciar de forma inequívoca sobre esse episódio
arquivando essa denúncia, por ser inepta, por estar
destituída de qualquer elemento que lhe dê sentido e
materialidade, ou, então, instaurando o processo. Tenho
certeza de que V. Exª, com a verticalidade de sua conduta, haverá de fazer valer a sua posição, que se dará
no esclarecimento, evidenciando que essa denúncia é
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absolutamente irresponsável e improcedente. Receba
a minha solidariedade, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Agradeço a V. Exª, Senador Armando.
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Governo/PDT – MT)
– Senador Randolfe, quero expressar a V. Exª e ao
Senador Capi – permita-me chamá-lo assim –respeito, respeito. O que me parece é que há um cadáver podre que precisa ser sepultado ou ressuscitado.
Ninguém pode ficar sendo investigado – nem isso V.
Exª está sendo – pelo Conselho de Ética. Ao que me
parece – e não quero ser leviano –, estão colocando
V. Exª no cabresto. “Tome cuidado, porque, senão, instauraremos um procedimento no Conselho de Ética”.
Aqui, nesta Casa, não tem menino! Aqui, nesta Casa,
existem homens e mulheres experientes, que para
cá foram mandados pelos cidadãos do seu Estado.
Quero dizer a V. Exª, concordando com o que disse o
Senador Armando Monteiro, que isso é um absurdo.
Um absurdo! Aqui, nós temos embates políticos. Eu
disputei a eleição deste ano tendo como adversário o
Senador Renan Calheiros, mas eu nunca – quero dizer isto – me senti em nenhum momento ameaçado
por nenhuma atitude do Senador Renan Calheiros. Eu
quero dizer isto…
(Interrupção no som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco Governo/PDT – MT)
– Permita-me, Sr. Presidente. (Fora do microfone.) Eu
quero dizer isto, porque a situação do Senador Randolfe é totalmente diferente, porque ele, aqui, é um
Senador independente, um Senador que não tem dono
– só sua consciência –, mas tem um procedimento no
conselho de ética quase que como o de um cadáver
sem ser sepultado, fedendo, para que, em determinado
momento, esse cadáver possa ser colocado na sala.
Isso não é digno de um Senado da República! Isso não
é digno de um Senado da República! Nós precisamos
que as partes citadas possam vir aqui e esclarecer. E
nós precisamos, Sr. Presidente, ter no Conselho de
Ética uma rotina, um método, um caminho. Nós não
podemos, de acordo com a cara do Senador, de acordo
com o partido do Senador, de acordo com a posição
política do Senador, ter esse ou aquele procedimento no Conselho de Ética. Isso não é correto! Isso não
é ético! Não é ético! Precisamos ter uma medida de
atuação do Conselho de Ética. Não é possível que um
procedimento fique sem ser instaurado para que V. Exª
fique lá no seu Estado recebendo acusações, e não
só pela imprensa, que eu sei disso. Isso não é correto. Isso não é digno desta Casa. Isso não é digno de
Senadores experientes, que já foram governadores,
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Presidentes da República. Nós estamos utilizando o
Senado da República – como bem disse o Senador
Armando – e as instituições do Senado como instrumentos de vingança. É o caso dos dois procuradores
que foram aqui recusados. Quem tiver alguma coisa
contra o Procurador-Geral da República, o Dr. Gurgel,
que represente contra ele lá no Supremo Tribunal Federal, que instaure, nesta Casa, procedimento por crime
de responsabilidade, mas não reprove procuradores
porque, em tese, são procuradores indicados pelo
Procurador-Geral da República. O que V. Exª está passando não é digno de ser feito nesta Casa, no Senado
da República, uma Casa de homens experientes. Mas,
dentro de alguns deles, existe aquele pior sentimento,
o sentimento da covardia, o sentimento daquele que
se esconde no anonimato, o sentimento daquele que
se esconde na escuridão, que bate e esconde a mão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Muito obrigado, meu caríssimo amigo
Senador Pedro Taques.
Ouço o Senador Agripino.
Ouvirei, na ordem, o Senador Agripino, o Senador
Wellington, o Senador Cássio, o Senador Valadares,
o Senador Moka, a Senadora Ana Amélia, o Senador
Davim.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– E o Senador Mário Couto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Perfeitamente.
Ouço o Senador Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª faz muito bem
em estourar a bolsa da linguagem muito reta, muito
direta, para deixar de uma vez por todas esclarecido o
assunto. Até eu tinha dúvidas pelo fato de estar ouvindo
o ruído sem ter explicações. Esse é o pior dos mundos.
Eu tenho 33 anos de vida pública e sei que vida pública
é uma corrida de obstáculos permanente. “Quem está
na chuva é para se molhar”, mas quem se molha tem
de ter uma toalha para se enxugar. E toalha felpuda é
o que V. Exª está usando neste momento, com muita
propriedade e com muita determinação.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Acusações são próprias, e qualquer um pode fazê-las, até mesmo, como V. Exª colocou de forma muito
clara, os desqualificados, que fizeram uma denúncia
contra V. Exª, denúncia esta que evoluiu à Procuradoria-Geral da República, que, com a autoridade que
tem, por ser o órgão que defende a sociedade e que
promove as acusações aos malfeitos, esclareceu o
assunto e devolveu a denúncia ao Estado do Amapá,
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com o veredicto de que ali não cabia denúncia porque ali não havia dolo. Quem tem honra tem obrigação de limpá-la e de preservá-la o tempo todo, e é o
que V. Exª está fazendo agora. V. Exª, muito embora
seja jovem – talvez, seja o benjamim desta Casa –, é
um homem que, nesses poucos anos de presença no
Senado, tem marcado, com coerência, posições muito
fortes e que, por isso, tem uma opinião considerada.
Nós, que fazemos parte de uma Casa que todos nós
queremos ver considerada, queremos que sua opinião
continue considerada. E a melhor forma é exatamente
esta: a de desafiar. V. Exª está desafiando o Conselho de Ética. Ninguém se iluda! V. Exª está desafiando
o Conselho de Ética: “Eu não tenho culpa. Estão, há
meses, mantendo um processo ou uma denúncia sem
provas, sem julgamento, o que me deixa desconfortável. E eu quero, com as provas que tenho, que esse
assunto seja passado a limpo.” Agora, dito isso, quero
fazer aqui uma constatação que me preocupa muito.
Enquanto V. Exª é objeto de uma denúncia no Conselho
de Ética, denúncia que foi avaliada pela Procuradoria
Geral da República, com o Procurador Roberto Gurgel
à frente, que já se manifestou com a responsabilidade
do cargo pela sua inocência, ele, Roberto Gurgel, que
merece o aplauso não meu, mas do Brasil, tem sido
objeto – sobre isso escrevemos uma nota hoje pela
manhã – de vinditas quase pessoais. Pessoas que são
ligadas a ele, supostamente ligadas a ele, indicadas
para o CNJ ou para o CNMP, têm sido rejeitadas. É
uma coisa absolutamente incompreensível para uma
Casa que quer o respeito do Brasil, como é o Senado
da República. Então, acho que o discurso de V. Exª é
oportuno, porque traz à discussão uma questão que
nos incomoda a todos: as rejeições de pessoas, rejeitadas de forma inexplicável. E, com coragem, V. Exª se
manifesta, pedindo a investigação e, mais do que tudo,
responsabilizando os dirigentes do Conselho de Ética
pelo esclarecimento que se impõe. Se há uma denúncia, V. Exª está querendo que essa investigação tenha
começo, meio e fim, em nome da opinião que V. Exª
deseja ver continuar a ser respeitada. Cumprimentos
a V. Exª! Parabéns pela iniciativa singular!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Eu é que lhe agradeço, Senador Agripino.
Ouço a Senadora Lídice da Mata e, em seguida,
o Senador Wellington.
Ouço a Senadora Lídice.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Governo/PSB – BA)
– Eu quero também registrar a minha solidariedade a
V. Exª e também ao Senador João Alberto Capiberibe, já demasiadamente injustiçados neste País. Quero dizer que V. Exª me procurou para apresentar sua
documentação, o que, no meu caso, é absolutamente
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dispensável, porque conheço a história de sua vida,
conheço a história de vida do Senador Capiberibe e
conheço até o Amapá, porque tive a oportunidade, durante o Governo do Senador João Capiberibe, como
Governador daquele Estado, de ir mais de uma vez lá
para participar de atividades relacionadas ao seu Governo. Passei uma semana lá, quando analisei cada
um dos projetos do Governo. Eu não era Parlamentar
à época. Então, acho que não podemos permitir que
essa prática permaneça no Senado. Nós estamos vivendo no Senado uma situação em que o Conselho
de Ética resolve não arquivar um processo – e não há
qualquer razão para não o arquivar – e simplesmente
permanece calado sobre esse assunto, Sr. Presidente,
como se, dessa maneira, pudesse exercer algum tipo
de pressão ou de ameaça velada.
(Soa a campainha.)
A Srª Lídice da Mata (Bloco Governo/PSB –
BA) – Isso é coisa inaceitável não apenas por V. Exª e
pelo Senador João Alberto Capiberibe como também
por todos nós. Não vamos, realmente, concordar nem
permanecer calados diante de uma situação dessa
natureza. Acho que, além desse protesto que V. Exª
faz e da solidariedade que recebe nesta tarde de hoje,
precisamos, se necessário, até estudar que tipo de recurso vamos usar frente ao Conselho de Ética, para
que essa decisão seja tomada pelo Sr. Presidente: arquive ou julgue ou diga por que não arquivou ou por
que não julgou.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Eu lhe agradeço, Senadora Lídice.
Senador Wellington, ouço V. Exª com o maior
prazer.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Governo/PT – PI)
– Senador Randolfe, primeiro, quero dizer que eu, pessoalmente, não tinha sequer conhecimento...
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Governo/PT – PI)
– ...dessa denúncia. Eu não tinha conhecimento do
processo que tramitava contra V. Exª. Quero até agradecer, pois acabo de receber de sua assessoria as
informações. Mas eu queria aqui me somar às demais
posições no sentido de que haja agilidade. E o faço em
nome da Bancada e do Bloco. Que haja agilidade! E,
como Líder, certamente, tratarei pessoalmente com o
Presidente da Comissão de Ética no sentido de que
haja agilidade tanto em relação ao processo de V. Exª
como também em relação ao processo do Senador
Capiberibe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Agradeço-lhe, Senador Wellington.
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Senador Moka, se V. Exª me permite, ouvirei,
primeiro, o Senador Valadares, que já me havia pedido o aparte. Então, ouço o Senador Valadares e, em
seguida, com o maior prazer, ouvirei V. Exª.
Ainda ouviremos o Senador Cássio, o Senador
Mário Couto, o Senador Alfredo Nascimento.
Propositadamente, Senador Capiberibe, deixo V.
Exª por último, por razões óbvias, para concluir.
Ouço o Senador Valadares. E, depois, ouvirei a
Senadora Ana Amélia, obviamente.
Desculpe-me, Senadora Ana Amélia, pois tenho
sido descortês como cavalheiro.
Ouço o Senador Valadares, por gentileza.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Governo/PSB – SE) – Senador Randolfe Rodrigues, quero,
mais uma vez – desta vez, de forma pública –, prestar-lhe a minha mais irrestrita solidariedade, por esse
processo calunioso que teve início no seu Estado do
Amapá com o objetivo puro e simples de jogar V. Exª
e o Senador Capiberibe contra a opinião pública. Não
foi apenas uma calúnia. O que é uma calúnia? É imputar a alguém a prática de um crime, de um delito. O
que houve, na realidade, além de uma calúnia, que foi
divulgada naturalmente pelos jornais, foi uma denunciação caluniosa, uma vez que a acusação se transpôs
dos jornais para os órgãos institucionais, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. Veja a que ponto
nós estamos chegando: alguém frauda uma acusação,
faz uma armadilha política com o objetivo de destruir
V. Exª e o Senador Capiberibe, de matar politicamente
dois homens públicos da maior utilidade para a Nação
e para este Senado. Espero que o Conselho de Ética,
diante das evidências, inclusive descobertas pelo próprio Ministério Público Federal, de que tudo não passou
de uma armação, tome as providências imediatas. Fui
Presidente do Conselho de Ética e recebi denúncias
– posso dizer denunciação caluniosa – de pessoas
contra Senadores da República. E, quando verifiquei
com nossa assessoria que tudo não passava de uma
armação, nós, de imediato, até para não prejudicar a
imagem do Senador, já que era uma denúncia falsa,
colocamos a denúncia no Arquivo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Governo/
PSB – SE) – E é isso que nós esperamos do Conselho de Ética, porque, acima de tudo, está em jogo não
apenas o nome de V. Exª e o do Senador Capiberibe,
o que está em jogo também é o nome do Senado. V.
Exª, que é um Senador ativo na fiscalização dos atos
do Poder Legislativo e do Executivo, sempre cobrando
ações éticas dos representantes do povo, naturalmente
tem a responsabilidade de vir à tribuna quando surge

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

uma coisa como essa, em que V. Exª é acusado injustamente. Portanto, minha palavra é de solidariedade,
é de repúdio, é de repulsa total a atos como esse, que
configuram um comportamento inadequado para um
País que se diz democrático. E também, mais uma
vez, quero manifestar minha insatisfação pelas duas
vezes em que o Senado, por motivo de represália ou
de alguma birra com o Ministério Público, derrubou dois
nomes da mais alta competência, um para o Conselho
Nacional de Justiça e outro para o Conselho Nacional
do Ministério Público, um da Bahia e outro de Pernambuco. Dois nomes que edificam a Justiça brasileira foram rejeitados. Espero que a Mesa do Senado e todos
nós possamos retificar essa injustiça com esses dois
homens públicos, com esses dois juristas, e que seus
nomes voltem a figurar nas indicações propostas anteriormente pelos órgãos institucionais da República
brasileira. Agradeço a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Eu é que agradeço a V. Exª.
Senadora Ana Amélia, tenho prazer em ouvi-la.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro
Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª é bem mais jovem
do que eu, mas chegamos aqui, em 2011, talvez com
o mesmo espírito e com o mesmo desejo de defender
a instituição de que temos a honra de participar. Eu
tenho aprendido muito com V. Exª, sobretudo pela visão, pelo comportamento e pela atitude republicana,
zelosa por valorizar a instituição que representamos. E,
nesta instituição, todos nós somos iguais. Chegamos
aqui pelo mesmo caminho, o voto direto e secreto. E
só poderemos lutar pelo zelo pela instituição e pela
prerrogativa da instituição que representamos quando,
aqui dentro, temos tratamento solidário e, sobretudo,
respeitoso e justo. E parece que não está havendo
justiça em relação ao episódio do dossiê que está no
Conselho de Ética da Casa.Como os demais Senadores, da mesma forma hipoteco solidariedade a V. Exª,
dizendo que aqui não podemos usar dois pesos e duas
medidas. Aqui temos que ter o valor para cada Senador igual ao que nós representamos. Por isso, sinceramente, solicito ao Presidente da Comissão de Ética
que não espere mais, que haja o arquivamento, já que
o próprio Ministério Público, que se manifestou, tem
apurado todas as investigações. Queria fazer justiça a
V. Exª também, Senador Randolfe Rodrigues, porque
no começo deste rumoroso processo, lamentável sob
todos os aspectos, V. Exª tomou a iniciativa de procurar os esclarecimentos e exigir uma forma correta de
tratar. Se houvesse algum fundamento, que ele fosse
aplicado, mas, como não havia, o pedido do arquivamento dessa matéria era mais do que justo e adequado.
(Soa a campainha.)
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A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Assim, eu estou muito orgulhosa de conviver com V.
Exª aqui, com quem, muito mais jovem que eu, como
disse, tenho aprendido muito. E faço isso, sobretudo,
na defesa de uma instituição com a qual eu tenho vínculos pessoais – sou viúva de um Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul. Quando a Casa se presta
a fazer uma vendita inoportuna, desnecessária, que
viola a questão institucional do relacionamento entre
os Poderes, nós não estamos fazendo com que esta
Casa, inclusive, ouça a voz das ruas. É para respeitá-la
e torná-la respeitada que nós precisamos, aqui dentro,
impor a justiça entre os pares que integram o Senado
da República. Minha solidariedade integral, Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – O orgulho e a honra são todos meus,
Senadora Ana Amélia.
Antes, Senador Moka, o Senador Cássio Cunha
Lima, meu querido amigo.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Em seguida, o Senador Cássio Cunha
Lima e o Senador Moka.
Senador Cássio Cunha Lima, por favor.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – É natural que V. Exª esteja, ainda a esta altura,
na tribuna aguardando a conclusão dos apartes, e assim deve proceder, naturalmente. Fica só uma sugestão: depois de ouvir os apartes, desça dessa tribuna
e vá continuar fazendo esse seu belo mandato, que
o Brasil reconhece, aplaude e do qual tanto precisa.
Quando se pôs luz no episódio, ele morreu por si só.
Não há outro caminho, senão a Comissão de Ética, de
forma urgente e atrasada, arquivar a pseudodenúncia.
Vá cuidar do seu mandato, vá defender o Brasil!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Eu que lhe agradeço, Senador Cássio.
Senador Moka, eu lhe ouço com prazer.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Senador Randolfe Rodrigues, ouvi atentamente
e lamento. Eu vejo a postura de V. Exª ao subir à tribuna
e colocar, com clareza, abrir o processo. Isso já traz à
Casa o perfil de V. Exª, um homem desassombrado,
como nós falamos na fronteira, que está pedindo apenas e tão-somente que o julgamento se torne público.
O Procurador-Geral já o inocentou, parece-me, pelo
menos pediu, não viu indícios sobre isso aí. O que
quero dizer é que tive oportunidade de integrar a CPI
do Narcotráfico, V. Exª sabe disso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Tivemos o prazer de receber V. Exª.
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O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Então, não é possível que a gente não possa...
Isso é retaliação mesmo. O que me preocupa é uma
coisa fraudada, como disse V. Exª, já com assinatura,
com perícia e tudo, chegar a esse nível. Veja como o
político fica exposto a esse tipo de denúncia que na
verdade nem teria razão de ser, de chegar ao ponto
em que chegou. Então, a minha solidariedade a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Eu lhe agradeço, Senador Moka. V. Exª
sabe que até temos em concepções diferenças políticas e ideológicas, mas esta Casa é para isso, para o
debate político e ideológico, mas fundamentalmente
do respeito, e o espaço é para isso, à pluralidade de
posições políticas diferentes.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Agora, Senador, a minha divergência, às vezes
até ideológica, nunca chegaria ao ponto de me fazer
cometer qualquer injustiça ou de deixar de ter solidariedade a um homem que demonstra seriedade na
condução do seu mandato.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Isso eu reconheço. Por isso que tenho
profundo respeito por V. Exª.
Ouço, com prazer, o Senador Paulo Davim. Em
seguida, o Senador Mário Couto, o Senador Alfredo
Nascimento, o Senador Benedito de Lira. O Senador
Alfredo havia pedido antes, Senador Benedito.
Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Senador Randolfe, eu confesso que fiquei surpreso.
V. Exª havia me contado esse fato no início do ano.
Eu até pensava que esse fato já havia sido resolvido,
tamanho o absurdo. E, quando chego esta tarde ao
plenário, vejo que V. Exª assumiu a tribuna para falar
neste assunto. Mas eu fiquei feliz, Senador Randolfe
Rodrigues.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Governo/PV – RN)
– Fiquei feliz porque percebi que V. Exª não é refém
do medo. V. Exª tem espírito republicano, é um jovem
talentoso, corajoso e seguramente está escrevendo
uma nova forma de se fazer política neste País. Fica
aqui a minha mais verdadeira e plena solidariedade.
V. Exª tem sido um Parlamentar exemplar; V. Exª tem
sido um Parlamentar reto, de conduta ilibada. Portanto, não há o que temer. Acho que perdurar esse fato,
dar margem a imaginações só diminui esta Casa, só
macula o exercício do Parlamento e da democracia.
Acredito que a expressão...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Paulo Davim (Bloco Governo/PV – RN) –
... de todos, numa forma uníssona, na tarde de hoje,
o fortalece e tenho absoluta certeza de que sepultará
este episódio. Fica aqui a minha solidariedade a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Agradeço, Senador Paulo Davim.
Senador Alfredo Nascimento; em seguida, Senador Mário Couto e Senador Benedito de Lira.
O Sr. Alfredo Nascimento (Bloco União e Força/PR – AM) – Senador Randolfe, as minhas palavras
serão rápidas, mas são palavras de solidariedade a V.
Exª e ao Senador Capiberibe, porque a dor da injustiça
dói muito mais do que a dor física. Semana passada,
ocupei a tribuna desta Casa para registrar o alívio que
eu estava sentindo e vivendo pelo fim de uma injustiça
que foi cometida comigo. Eu passei quase dois anos
sendo acusado – sendo mostrado na imprensa, diariamente – de uma possível prática de desonestidade
da minha parte. Graças a Deus – Deus atuou como
meu advogado –, o Procurador-Geral da República me
inocentou, encaminhando esse processo ao Supremo
Tribunal Federal. Acho que V. Exª tem inteira razão em
estar preocupado com isso. Quero aproveitar, porque
vivi isso na pele, e pedir ao Senador Renan que interceda junto à Comissão de Ética para que esse assunto seja esgotado. Ele pediu para ser investigado, para
que fosse verificado o procedimento por ele adotado.
A Procuradoria-Geral da República já tem uma posição sobre isso, e que o Conselho de Ética decida e
informe para nós Senadores desta Casa se o Senador
Randolfe e o Senador Capiberibe são culpados ou inocentes. Mas acho que é isso que V. Exª está buscando
e certamente a Comissão de Ética desta Casa vai fazer justiça e dar a resposta que V. Exª está esperando.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Senador Randolfe, primeiro quero dizer que V. Exª
busca, nesta tribuna, na tarde de hoje, mostrar que estão lhe denunciando injustamente. Acho que é um fato
perfeitamente normal, e V. Exª, como parlamentar, tem
esse direito. Eu, sinceramente, Senador, jurei a Nossa
Senhora de Nazaré que depois daquele dia em que
fiz altos elogios ao Senador Demóstenes Torres e pedi
aplausos para o Senador, jurei a Nossa Senhora de
Nazaré que não farei mais isso. Escuto, analiso e faço
o meu julgamento pessoal. Eu lhe dou toda a razão,
mas só quero chamar atenção para duas coisas aqui:
primeiro, o Conselho de Ética não é um conselho dirigido por um homem só. Aliás, tenho neste homem o
maior respeito, porque pertenço ao Conselho de Ética,
sou membro do Conselho de Ética e tenho visto nele,
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no João Alberto, um homem sério, honrado e capaz.
Aliás, é bom que se diga...
(Soa a campainha.)
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
...que João Alberto, há poucos dias, foi eleito, reeleito,
por unanimidade, Presidente do Conselho de Ética. O
Conselho de Ética é coletivo e mesmo que o Presidente
João Alberto diga que ele aceita as denúncias feitas
contra V. Exª, ele não vai poder decidir sozinho. Ele vai
ter que colocar o Conselho para trabalhar e julgar qualquer acusado. Outra coisa que eu também não aceito
é tentarem dizer que alguém manda no Conselho de
Ética. Pelo amor de Deus! Presidente Renan, sendo
assim, eu já peço a minha demissão do Conselho de
Ética, porque já estão dizendo que mandam no Conselho de Ética, então estão dizendo que eu participo
também desse tipo de – desculpem a palavra chula –
bandalheira. Menos! Menos! Menos! Vamos com calma.
Menos! Menos! Na hora em que eu sentir – eu –, na
hora em que eu sentir que alguém está mandando no
Conselho de Ética, eu serei o primeiro a me levantar
de lá e nunca mais voltar àquela sala. Então, meu caro
Senador, acho que V. Exª está no seu direito. Quero
lhe dizer que o respeito, mas nós temos que nos respeitar também, nos respeitar. João Alberto não pode
estar aqui por causa de uma decisão que ainda não
tomou, e deve ter, e não precisa nem dizer, deve ter
os seus motivos por não ter tomado, e não é obrigado a dizer aqui, mas vai tomar, com certeza, mas não
pode ser sacrificado por ainda não ter tomado uma
decisão. E nem outras pessoas podem ser sacrificadas
por acharem que mandam no Conselho de Ética. No
Conselho de Ética existem pessoas sérias, capazes e
honestas que estão lá fazendo parte de um colegiado,
de um colegiado. Não é só alguém ou um que toma
uma decisão. É um colegiado! E no momento em que
eu sentir que há alguém mandando nesse colegiado,
eu me retiro desse colegiado. Por isso, digo e peço a
V. Exª que fique tranquilo com referência ao Conselho
de Ética, porque lá ninguém manda e não é só uma
pessoa que vai julgar, se for aceita a sua denúncia.
Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Senador Mário Couto, antes de conceder
o próximo aparte, que é ao Senador Benedito de Lira
e, em seguida ao Senador Cristovam Buarque – o Senador Pedro Simon também pede –, quero só dizer a V.
Exª que comungo inteiramente da opinião de V. Exª em
relação ao Colegiado do Conselho de Ética, composto
por membros desta Casa, indicados pelo princípio da
proporcionalidade, como reza o Regimento da Casa.
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Só quero o respeito a um princípio elementar, que
é o princípio da justiça. Ele não existe sem estar ao
lado de um outro princípio, que é o princípio da equidade, que Afonso Arinos, em pronunciamento feito nesta
Tribuna, em outros tempos, dizia: “O que caracteriza o
sentimento de justiça é a noção da limitação do poder.”
Não é o poder individual que caracteriza o sentimento
de justiça; é a justiça, e a regra valendo para todos,
que caracteriza o sentimento de justiça.
Para que serve a justiça? Serve para limitar o
arbítrio.
Para que serve a justiça? Serve para fazer cessar a força.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
V. Exª pode ficar certo de uma coisa: se eu sou membro do Conselho de Ética e lhe fizerem injustiça, eu
não aceitarei. Estou falando nos seus olhos. Eu, como
membro do Conselho de Ética, estou lá exatamente
para fazer justiça, Senador. Se não fosse isso, eu não
estaria lá.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Eu acredito em V. Exª.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– E eu posso lhe garantir que eu, como membro do
Conselho de Ética, na hora em que eu sentir que estão
fazendo injustiça, eu venho nesta tribuna denunciar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Eu acredito em V. Exª. Mas a justiça,
neste caso, Excelência, não está no realizar no Conselho de Ética. A justiça, neste caso, está no anterior
ao Conselho, está nos pesos e medidas diferentes
ao trato de questões desta Casa. É aí que está a injustiça: é o tratamento de casos já ocorridos aqui de
formas diferentes.
E aqui, Sr. Presidente, eu tenho jurisprudências
para destacar, de casos já ocorridos, em que o trato
foi diferente. Esses, meu e do Senador Capiberibe,
a espada de Dâmocles pesando sobre a cabeça por
meses. Outros, eu vou citar, em 2009, em relação ao
Senador José Sarney, liminarmente arquivados.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– V. Exª me permite?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – É aí que está o exercício do arbítrio em
um momento. É o arbítrio em um momento, é o arbítrio
sepultando a justiça, é a injustiça sendo cometida. É
a injustiça sendo cometida, é o sepultamento da justiça pelo arbítrio. É isso que quero destacar. A justiça,
Senador Mário, não está em V. Exª no julgamento porque ele não veio a ocorrer. Está no precedente, está
no antecedente ao julgamento.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– V. Exª me permite?
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Ouço V. Exª com o maior prazer.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– A justiça está, sim, nos membros do Conselho de
Ética. V. Exª está levando à tribuna um fato que acha
que é injusto contra V. Exª. Eu aceito isso. Eu só não
comungo em dizerem que o Presidente do Conselho
de Ética não pode esperar um pouco mais para julgar
uma questão que ele próprio está analisando. É questão pessoal dele. Ele pode ter o tempo que quiser para
analisar essa questão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/Governo/PSOL – AP) – Eu também acho. Eu também acho.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Pronto! Segundo, não acho que se deva acusar ninguém sem que se tenha provas para a acusação. É do
que V. Exª está se queixando neste momento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Mas eu também acho de V. Exª.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Não se pode acusar José Sarney de estar mandando
no Conselho de Ética. Não se pode acusar Nascimento de estar mandando no Conselho de Ética. Não se
pode acusar Renan Calheiros de estar mandando no
Conselho de Ética. Não se pode acusar Jarbas Vasconcelos de estar mandando no Conselho de Ética. Não
se pode fazer isso sem provas, porque eu pertenço a
ele. Então, eu me acho ofendido, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Eu também acho. Concordo com V. Exª.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu quero parabenizar V. Exª por ter vindo à tribuna
fazer o questionamento que V. Exª tem o direito de fazer e deveria ter feito antes.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/Governo/PSOL – AP) – Senador Benedito de Lira, tenho o
prazer em ouvi-lo.
Senador Benedito, por favor.
Senador Benedito, Senador Cristovam, Senador
Pedro Simon e Senador Capiberibe, para o aparte.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL)
– Meu caro Senador Randolfe Rodrigues, eu, há poucos instantes, fui abordado aqui pelo seu assessor,
trazendo-me um dossiê que V. Exª havia organizado
e mandado entregar aos Senadores. Eu disse a ele
que, para mim, era dispensável. Não o recebi por qualquer afronta a V. Exª, muito pelo contrário, porque não
interessa para mim esse tipo de documentação. Até
porque quem não o conhece aqui? V. Exª chegou aqui
como eu cheguei, muito jovem, e as pessoas começavam a dizer: “Esse rapaz vai fazer alguma coisa aqui
como Senador?”. E V. Exª, ao longo desses dois anos
e meses, tem demonstrado uma posição de absoluta
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coerência. Eu quero cumprimentá-lo e dizer que, infelizmente, é assim mesmo: ninguém joga pedra em árvore
que não dá frutos. V. Exª tem-se destacado como um
bom Senador no debate das ações mais importantes
desta Casa, e, logicamente, isso incomoda, poderá incomodar alguém. V. Exª tem feito parte de comissões
parlamentares de inquérito, e isso também deve incomodar. Como nas denúncias anônimas não há quem
seja responsabilizado, a coisa mais fácil neste País é
formular uma denúncia e, na sua grande maioria, infundada, apenas para atender ao ego de quem gosta
de fazer o mal. Se houvesse uma reversão à proporção
que alguém acusa alguém e que, depois, está provado
que o acusado não tem nada a ver com aquilo que foi
objeto da acusação...
(Soa a campainha.)
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL)
– ... a coisa poderia até melhorar neste País. Infelizmente, é o País do denunciante e ele não tem nenhuma punição. Muito pelo contrário, é punido aquele que
nada tem a ver com as denúncias formuladas. Então,
nobre Senador, queira receber de um mais velho que
V. Exª, pelo tempo até de mandato e de vida pública,
V. Exª fique certo – e eu vou dizer agora como Cássio
Cunha Lima: encerre essa conversa, venha para o plenário e vamos trabalhar. Eu espero que o Conselho de
Ética, depois de tudo isso, possa exatamente tomar
a decisão que já fora tomada no passado. V. Exª tem
razão. Então, eu queria também cumprimentar o nobre
Senador Capiberibe pela sua postura de decência. Foi
gestor mais de uma vez no Amapá, foi Governador daquele Estado, enfim, tem uma vida ilibada.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Agradeço a V. Exª. (Fora do microfone.)
Senador Cristovam Buarque, Senador Pedro Simon, Senador Eunício e Senador Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, sem pretender interrompê-los, Senador Cristovam...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – A sua disposição, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Só para combinar porque nós
vamos...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Eu sei que já passei até demais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, não, não. Fique inteiramente à vontade.
Nós vamos ter, logo em seguida, uma reunião
dos Líderes, e eu queria, desde já, combinar um pro-
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cedimento aqui para nossa sessão deliberativa de hoje.
Nós votaríamos o projeto do Banco da Terra, que é o
primeiro item da pauta e para o qual há um acordo. Em
seguida, nós votaríamos dois projetos de resolução:
o primeiro, que estabelece uma programação monetária, e votaríamos também, por acordo, o Projeto de
Resolução proposto pelo Senador Randolfe e pelo
Senador Pedro Taques.
Só lembrando à Casa, nós aprovamos a Proposta de Emenda à Constituição que estabelece a
necessidade do Ficha Limpa para os Três Poderes.
Mas é evidente que essa proposta está tramitando na
Câmara e há uma proposta específica, um projeto de
resolução para que o Ficha Limpa, por projeto de resolução, seja implantado primeiramente no Senado. E
eu quero dizer que eu concordo inteiramente que nós
votemos hoje essa proposta.
Nós temos três operações de empréstimos dos
Estados: São Paulo, Sergipe e Pará. Então, essa era
a proposta consensual, quer dizer, não precisaríamos
fazer votação nominal, deixaríamos todos os Senadores à vontade para que possam conceder apartes ao
Senador Randolfe.
O item 1 é complementar, talvez nós fizéssemos
primeiro essa votação. A Cláudia acaba de me lembrar
aqui. Está bom?
Eu queria só registrar a presença aqui, nas galerias da Casa, dos alunos do curso de Direito da
Universidade Federal da Paraíba, que estão sendo
gentilmente conduzidos pelo Procurador da República Luciano Mariz, que é sobrinho do Antônio Mariz,
um ex-Senador, um dos grandes homens públicos da
República e ex-Governador do Estado da Paraíba. É
uma honra recebê-los aqui.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Meu primo legítimo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/
PMDB – MA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Senador Randolfe, só pedir, Sr. Presidente, pela ordem, e solicitar também a inclusão, na Ordem do Dia,
do PLC nº 60, de 2011, que já foi aprovado, com urgência, pela Comissão de Constituição e Justiça, que
trata da transformação de cargos do Ministério do Meio
Ambiente, especialmente no Instituto Chico Mendes.
Eu faço essa solicitação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente Renan, pela ordem.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/
PMDB – MA) – Presidente, pela ordem.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mário Couto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto e Senador João Alberto. Logo em seguida à intervenção do
Senador Randolfe, eu concederei a...
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/
PMDB – MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, como Presidente do Conselho de Ética,
honrado com essa Presidência pelos Senadores, eu
gostaria de ser ouvido pelos Senadores. Eu gostaria,
depois, de usar a tribuna para dar uma clareza. Há no
Plenário uma certa... Eu notei no Plenário um certo
desconhecimento do que eu tenho em mãos. Inclusive, o que eu guardava, porque eu nunca procurei usar
o Conselho de Ética. O Conselho de Ética é uma comissão permanente de inquérito. Eu gostaria de dizer
por que mandei à Advocacia do Senado o dossiê que
recebi. Eu gostaria de usar a tribuna por um tempo suficiente para eu fazer uma ampla explanação. Talvez
os Senadores mudem de opinião com o que eu tenho
em mãos e que eu posso mostrar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – É importante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/ PMDB – AL) – Senador João Alberto, só para
propor um encaminhamento. Nós garantiremos, na forma do Regimento e com satisfação, a palavra a V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Eu vou ficar aqui até meia-noite
ouvindo V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Me permita, para um encaminhamento a V. Exª?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/ PMDB – AL) – pela ordem, Senador, com a
aquiescência do orador.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com a
aquiescência do orador na tribuna.
Sr. Presidente, diante da relevância do tema, eu
gostaria de propor a V. Exª que o item 1 da pauta da
Ordem do Dia, que requer votação nominal, ficasse
para o dia de amanhã...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O projeto de lei complementar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – O projeto de lei complementar. As votações
simbólicas seriam realizadas no dia de hoje, imediatamente, e o projeto de lei complementar ficaria para
o dia de amanhã, permitindo, portanto, a discussão
ampla e irrestrita do tema relevante no plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se este for o pensamento da
Casa, se não houver objeção, a Mesa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –PA)
– Da votação nominal? Fica para amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A votação nominal ficaria para
amanhã.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – O Democratas está de acordo com a proposta
feita pelo Senador Eduardo Braga, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Quero deixar claro para a Casa que há uma reunião de Líderes agora, com a Presidente da República,
inclusive. Então, eu gostaria de estar aqui, como Líder
do PMDB, para debater e encaminhar esta matéria,
assim como eu gostaria de estar aqui, como Líder
do PMDB, para ouvir o Senador João Alberto, que foi
indicado pelo Líder do PMDB para ser Presidente do
Conselho de Ética pela sua história, pelo seu comportamento. E eu confio no Senador João Alberto, assim
como confio no Senador Randolfe Rodrigues.
Então, eu gostaria tanto de apartear o Senador
Randolfe Rodrigues como me solidarizar também com
o Presidente do Conselho de Ética, do qual faço parte e fui o responsável pela indicação, como Líder da
Maioria, como Líder do PMDB, do nome do Senador
João Alberto. Mas temos um horário com a Presidenta
da República, que era às 17h30min e são 17h29min,
e eu quero pedir permissão à Casa para me retirar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Presidente Sarney, deixa eu... Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, com
aquiescência do Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – É que estou me lembrando do Presidente Sarney – que Deus possa recuperá-lo logo.
O Senador Requião, hoje, fez uma intervenção
sobre a TV Senado, a repetição, e eu gostaria que o
senhor pudesse nos dar uma resposta em relação a
isso, porque me deixou inquieto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de qualquer coisa e especificamente respondendo a V. Exª, eu quero dizer que eu
concordo com os argumentos que aqui foram esposados
ontem pelo Senador Roberto Requião. Hoje também,
é que eu não ouvi, mas ontem eu tomei conhecimento.
Eu sempre defendi esse ponto de vista, de que
o mais rentável, do ponto de vista do Senado, da atuação de cada um dos seus 81 Senadores, é exata-
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mente nós retransmitirmos as sessões do Plenário do
Senado Federal.
Quero dizer a V. Exª que hoje, logo cedo – e muito
obrigado pela oportunidade de dizer isso aqui –, hoje,
logo cedo, chamei o Secretário de Comunicação do Senado Federal e o orientei no sentido de que pusesse a
grade anterior em execução, porque, do ponto de vista
do Senado, da televisão, da audiência, da necessidade
de informarmos a população sobre a atuação de cada
Senador, isso é o mais recomendável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito obrigado pela coerência, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Parece-me que o Senador Cristovam deseja falar.
Senador Cristovam.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT –
DF) – Senador Randolfe, Senador Renan, eu vou falar
aqui curto, que eu acho que é isso que interessa inclusive
ao senhor. Não vou tomar meu tempo falando de meu
aval, minha amizade, meu respeito pelo Senador Randolfe – 15 outros, talvez, já o fizeram. Eu vou me dirigir
ao Presidente do Senado, perguntar o que o senhor vai
fazer. Se achar que não é hora de dizer, não diga, mas
nós precisamos de uma resposta sobre o que a gente
faz diante, primeiro, do pedido da solicitação do Senador
Randolfe de que o seu processo seja analisado o mais
rápido possível, junto com o do Senador Capiberibe;
segundo, na fala dele, ele levanta suspeitas de que se
poderia estar utilizando no Senado, como dito por ele,
uma espada de Dâmocles, de que ele ficaria refém do
Conselho Ética. Essa é uma acusação que merece ser
analisada, considerada, conversada. Então, em vez de
ficar falando, dando o meu apoio, que todos sabem, ao
Senador Randolfe, essa figura formidável que orgulha
o Senado, a minha pergunta é: o que a Mesa, o que o
Presidente vai fazer diante do discurso dele?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Senador Pedro Simon; e, por fim,
Senador Capiberibe.
Senador Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Eu quero trazer a minha solidariedade a V. Exª e ao
companheiro Capiberibe. Realmente, é algo incompreensível, que não tem lógica e não tem explicação. Fato
que já passou, que já está arquivado, que o Procurador-Geral da República não só arquivou como abriu denúncia contra o autor dele e, no entanto, aqui no Senado,
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fica sendo usado como forma de tentar acuar um Senador da República. V. Exª e o Senador Capiberibe são
dos nomes mais dignos nesta Casa. V. Exª, desde que
chegou aqui, tem merecido o respeito, o carinho, a admiração pela sua qualidade, pela sua competência, pela
sua garra. Acho que essa tentativa de tentar acuá-lo é
ridícula, porque, pelo seu estilo, pelo seu jeito, pela sua
personalidade, é algo que não acontece. A Comissão de
Ética da nossa Casa, infelizmente, deixa muito a desejar. É uma Comissão que, em minha opinião, há muito
tempo deveria ficar no descanso, no limbo, por alguns
anos sem fazer nada, porque o que faz faz errado. Por
isso acho que foi importante o pronunciamento de V.
Exª, porque ficar nas entrelinhas, com interrogações,
ou tentar achar que ameaçariam V. Exª é algo que não
tem compreensão. Hoje é um dia importante, porque,
na verdade, parece mentira, até no Senado da República se usa um argumento ridículo como esse. Usa-se
de algo que não existe, tentando um jovem e brilhante
rapaz, competente, que está entrando firme na vida pública, para tentar demovê-lo, no sentir de um medo ou
na desculpa. Meus cumprimentos a V. Exª. Fico muito
feliz em ver em seu pronunciamento a unanimidade da
Casa. Já está escrito, já se sabe, foi feita uma denúncia, o Procurador-Geral da República mandou arquivar,
o Procurador-Geral da República mandou abrir inquérito contra o autor da denúncia. E, no entanto, aqui, na
Comissão de Ética, que várias vezes entraram pedindo
sobre determinando Senador, com várias assinaturas,
mais da metade da Casa assinando, e o Presidente,
pura e simplesmente: arquive-se. Não deu uma palavra,
não ouviu a Mesa, não viu ninguém e mandou arquivar.
E no caso de V. Exª, que várias vezes pede para o processo ter andamento, ele simplesmente fica parado, na
tentativa de assustá-lo. Minha solidariedade a V. Exª. É
triste, era melhor que este dia não existisse, para que
não se soubessem lá fora que essas coisas acontecem
no Senado. Mas já que acontece, é bom que venha à
tona, que venha à rua, para a gente ficar sabendo que
a reação é igual à ação ridícula que aconteceu. O meu
abraço e a minha solidariedade a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Fico honrado e emocionado com o
aparte de V. Exª, Senador Simon.
Senador Suplicy e, por fim, Senador Capiberibe.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Governo/PT –
SP) – Senador Randolfe Rodrigues, quero também
expressar minha solidariedade e dar o meu testemunho do exemplo de procedimento ético, transparente
e de assertividade que V. Exª tem realizado, honrando
o povo do Amapá.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Governo/PT –
SP) – Espero que, logo, o Conselho de Ética atenda
à solicitação de V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Eu que agradeço, Senador Suplicy.
Senador Capiberibe.
Depois do Senador Capiberibe, Presidente Renan, se V. Exª me permitir, eu concluirei o meu pronunciamento.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Governo/PSB –
AP) – Senador Randolfe, Sr. Presidente, eu gostaria
de esclarecer – porque fui esclarecido ainda há pouco
– que as falhas da Rádio Senado são em virtude das
falhas dos nossos microfones aqui. Eu sei que este
momento está sendo acompanhado – eu estou acompanhando pelas redes sociais e também pela Rádio
Senado – em várias regiões do País. Para esclarecer
os nossos ouvintes, nós temos um tempo para falar
aqui, no Senado, e, a cada vez que toca a campainha,
um minuto depois, os nossos microfones são fechados.
Com isso, a rádio saía do ar. Então, aí está o esclarecimento. Sobre essas denúncias, eu gostaria de complementar o que falou o Senador Randolfe. Eu já respondi
a algumas dezenas desse tipo de denúncia. Quando
essa última chegou às minhas mãos, eu a olhei e a
considerei uma denúncia ingênua, até hilária, porque
falava de um recibo que teria sido assinado pelo Senador Randolfe em cumprimento a um acordo que eu,
como governador, teria feito com o então Presidente da
Assembleia. Eu nunca tinha visto nada igual: alguém
assinando um recibo de propina. Essa é a denúncia.
Esse recibo já foi periciado, como acabou de falar o
Senador Randolfe, e esse documento é falso, inclusive tendo sido periciado por um perito contratado pela
parte interessada, que mostrou que a assinatura é do
Senador Randolfe, mas o documento é falso.
(Soa a campainha.)
O Sr. João Capiberibe (Bloco Governo/PSB –
AP) – O Procurador-Geral da República não só o mandou para o arquivo, como mandou investigar o falsário.
Ora, tenho me queixado, da tribuna do Senado, em
relação à morosidade do Judiciário. Eu considero que
justiça que tarda não é justiça, é injustiça. Nós, então,
aguardamos pacientemente uma manifestação do
Conselho de Ética. O que nós queremos, na verdade,
é que essa manifestação aconteça. Não é possível ser
olhado com desconfiança, sem que definitivamente se
tenha se existe ou se não existe uma acusação ou se
se responde ou não a um processo no Conselho de
Ética. É isso que nós queremos que aconteça. Esse
tipo de estratégia de acusação leviana (...)
(Interrupção do som.)
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O Sr. João Capiberibe (Bloco Governo/PSB – AP)
– (...) comumente usada na política (Fora do microfone.), para nos colocar sob desconfiança da sociedade – isso é muito comum –, para nos colocar na vala
comum, para que não haja esperança. Eu reclamo da
morosidade do Judiciário porque fui vítima de várias
denúncias, tão ingênuas quanto essa. Mas elas são
usadas para linchamentos públicos. Fui acusado, no
apagar das luzes do meu governo, de ter desviado dos
cofres públicos R$365 milhões, Sr. Presidente! R$365
milhões, isso lá em abril de 2002! Eu me dei ao trabalho de fazer os cálculos do volume desse dinheiro. Em
notas de R$50, daria para carregar duas carretas de
30 toneladas. Essa acusação é ingênua, assim como
é ingênua a acusação que o Conselho de Ética tem
em suas mãos e que o Procurador já deu encaminhamento. É tão ingênua que não caberia nem uma investigação tão prolongada. Mas, no meu caso, lá atrás, da
acusação de ter desviado R$365 milhões, um homem
de experiência, um homem brilhante, o Procurador da
República de então, mesmo diante de uma denúncia
ingênua, mandou instaurar um processo criminal contra
mim, e eu passei 4 anos respondendo a esse processo, para depois de 4 anos e mais de mil páginas, esse
processo foi mandado ao arquivo. Olhe, mas foram 4
anos em que os meus adversários políticos aproveitaram para promover o linchamento público. E é isso
que nós não queremos que aconteça. A política é o
grande instrumento que pode transformar e melhorar
a vida da sociedade. Se nós, Senador Randolfe, que
tem uma trajetória política brilhante, que é destemido,
sabe fazer o bom combate, tanto quanto eu, sabemos
que não podemos permitir que a política seja usada
como instrumento que nos nivele a todos por baixo. A
política pode promover o avanço da sociedade, mas,
também, como já sabemos, pode promover recuos e
atrasos. Este País já viveu momentos de atraso e que
não podem mais acontecer. Nós vimos, em junho deste ano, grandes manifestações populares; reivindicações de todo tipo, exigências da sociedade em várias
áreas. Mas se tem uma coisa que foi respeitada foi o
Estado de direito democrático. Essa é uma conquista
da sociedade brasileira. Essa é uma conquista de todos nós. E essa conquista custou enormes sacrifícios,
sacrifícios de alguns que não podem, não chegaram
até aqui para contar a história. Portanto, Sr. Presidente
Renan Calheiros, Sr. Presidente João Alberto, a única
coisa que nós queremos é uma manifestação clara
sobre esse processo, até porque eu me disponho a
responder, como já respondi mais de 400. São mais
de 400 processos. Eu duvido se existe, neste País, alguém que tenha sido mais perseguido politicamente do
que eu. Eu fui caçado com cê cedilha, Sr. Presidente.
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Caçado com cê cedilha é muito mais perigoso do que
ser cassado com dois esses, como fui na democracia.
Fui cassado com dois esses. Agora, caçado com cê
cedilha, não se deixe pegar, senão eu não estaria aqui
para contar essa história. Eu quero esclarecimento. A
política é uma atividade complexa, mas é dela que a
sociedade depende para avançar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL– AP) – Obrigado, Senador Capiberibe.
Sr. Presidente, falo já para concluir.
Sr. Presidente, o Estado de direito foi construído
sobre alguns pilares, um deles de que não há crime
sem lei anterior que o defina. Não há, concretamente,
acusação. É necessário que o acusado saiba o que
pesa sobre ele.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL– AP) – Sr. Presidente, este procedimento aqui
em curso, este procedimento a que nós referimos da
tribuna do Senado está em descompasso com vários
outros procedimentos que já ocorreram aqui. Não queremos nada mais do que o cumprimento das atribuições que estão previstas na Constituição e na lei. Já
citei aqui o dizer de Afonso Arinos.
A Constituição e o Regimento desta Casa têm de
ser uma síntese única e exclusiva dos dizeres de justiça.
Ora, todas as acusações que foram feitas e que pesaram
sobre nós, por mais que seja desqualificado o acusador,
foram respondidas e arquivadas pelo Procurador-Geral
da República. Há uma semana ocorreu a mesma coisa
em relação ao Senador Alfredo Nascimento. O que o
Senador Alfredo Nascimento recebeu foi a solidariedade
do conjunto da Casa. Nem por isso houve, no Conselho
de Ética, procedimento de instalação.
O que nós estamos a reclamar, Sr. Presidente
do Conselho, não é a instalação ou não do procedimento, mas o uso de pesos e medidas diferentes. É
o tratamento distinto. O Presidente do Conselho é um
magistrado e como magistrado deve se pronunciar. O
Presidente do Conselho não é um promotor para esconder acusações e, no momento que convier, trazê-las. O Presidente do Conselho não é um promotor
para esconder acusações e, no momento que convier,
apresentar acusações novas. Responder a acusações
e responder a processos não é o problema. Aliás, Senador Capiberibe, ser cassado não é problema. Quero lembrar Márcio Moreira Alves, que dizia, da tribuna
da Câmara: “Não é o primeiro processo de cassação
que a ditadura move contra mim. E não será o último.”
Parece-me que vivemos em um tempo de subversão de valores. É um tempo de subversão de valores
em que se fala de liberdade para matá-la, como dizia
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um trecho de George Orwell: “Fala-se de liberdade para
matá-la, em democracia para destruí-la, em legalidade
para negá-la na sua própria essência.” Se não existe
razoabilidade de mérito – e já disse que não existe –,
não existe razoabilidade de forma nesse processo. Diz
o próprio Regimento Interno que não cabe, não caberia nenhum tipo de denunciação por procedimentos ou
processos ou por denunciações anteriores ao exercício do mandato. Mas nem isso está sendo levado em
conta. Nem isso está sendo levado em conta. Pesos,
medidas diferentes.
Aliás, Sr. Presidente do Conselho de Ética, eu
queria saber o parecer da Advocacia do Senado. Eu
queria saber. Eu procurei saber, e não tive acesso. Eu
quero ser tratado aqui… Eu quero que pelo menos a
Declaração dos Direitos do Homem, que garante a
mim o direito à informação, me seja assegurada. Pelo
menos a Declaração dos Direitos do Homem. Se não
for possível, arguo em minha defesa pelo menos…
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – … a Declaração de Defesa dos Direitos
dos Animais. Porque nem ao menos a Declaração dos
Direitos do Homem – do direito à informação – me é
assegurada. De ter acesso à informação. Porque nem
acesso à informação, nem acesso à informação, ao
que foi pedido no parecer da Advocacia do Senado,
nem a isso eu tive acesso.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB
– PE) – Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB
– PE) – Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Senador Jarbas.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB
– PE) – É um fato inusitado aqui na vida republicana do
Senado da República: V. Exª está falando, não terminou
o seu discurso, e o Presidente do Conselho de Ética
já ocupou a tribuna à sua esquerda – só uma configuração de esquerda – para poder lhe contestar. Isto é
um fato inusitado na história do Senado: uma pessoa
na tribuna, e a outro sobe à tribuna sem ser chamado
pelo Presidente da Casa e fica ali, afrontando V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Eu quero ter prazer de ouvir.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB
– PE) – Querendo afrontar V. Exª como se estivesse no
Estado dele. Quer afrontar V. Exª. E V. Exª não permita
esse tipo de afronta.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Não.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – E eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo. Eu
quero ouvi-lo. O que me parece, Sr. Presidente… Eu
quero ouvi-lo. Quero e faço questão de ouvi-lo, porque
me parece que todo tipo de direito que deveria… Falo
para concluir, Sr. Presidente. Falo para concluir. Não está
sendo respeitado, neste caso, nenhum tipo de direito.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Nenhum tipo de direito. É um processo
– no meu entender – que desrespeita as normas do
processo legal, as normas do devido processo legal,
as normas de respeito a esta Casa. Qualquer norma
de direito está sendo desrespeitada. Eu não quero mais
nem entrar no procedimento de mérito; é a forma que
está sendo desrespeitada e atacada.
É por isso, Sr. Presidente, que este é um procedimento que não cabe. Não há outra configuração.
Faço questão de ouvir, faço questão de ouvir as novas
acusações que se tem, porque a cada momento me
parece que virá uma acusação. Cada acusação só tem
um sentido, que é não termos conhecimento dessa
acusação. Porque acusação só tem uma justificativa:
o caráter persecutório dela.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra
ao Senador João Alberto, que é Presidente do Conselho de Ética, eu queria – porque fui instado aqui, com
alguns Senadores, inclusive pelo Senador Cristovam
Buarque –, eu queria dizer que esse debate não faz
bem ao Senado. E longe de mim qualquer movimento
no sentido de investigar alguém, no sentido de esclarecer fatos e muito menos de julgar.
Todos aqui nesta Casa sabem do carinho e do
respeito que eu tenho pelo Senador Randolfe Rodrigues, um dos melhores Senadores da Casa, que,
aliás, é exatamente igual ao carinho e respeito que o
Senador José Sarney tem pelo Senador Randolfe Rodrigues. Em nenhum momento, nós fomos informados
do andamento dessa investigação.
Eu recebi, queria só lembrar porque aqui foi comentado, uma notitia criminis sobre o assunto. E como
uma notitia criminis na Mesa do Presidente do Senado
era uma coisa inédita, eu a mandei para a Procura-
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doria-Geral da República, porque unicamente cabia a
mim fazer isso. E a Procuradoria-Geral da República
já respondeu sobre a notícia mandada pelo Senado.
Com relação à investigação que acontece no
Conselho de Ética da Casa, nós não temos essas informações. A presença do Senador João Alberto aqui
é uma oportunidade para que nós possamos, exatamente, não só esclarecer os fatos que perguntaram,
mas, sobretudo, que nós possamos decidir, e não apenas o Presidente, mas o Plenário do Senado como um
todo, como procedimento, o encaminhamento dessa
questão que está sendo levantada.
Senador Pedro Taques. Em seguida, nós concederemos a palavra a V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não vou apartear V. Exª, que regimentalmente não cabe aparte ao
Presidente.
O que nós estamos a discutir aqui não é o mérito do que está sendo acusado por denúncia feita por
aquele cidadão do Amapá aos Senadores Randolfe
e Capiberibe. Não é isso que nós estamos a discutir.
Nós estamos discutindo a forma.
Nós, aqui no Senado, temos que ter um critério, o critério objetivo. E isso significa forma, procedimento. Funciona assim: se alguém é denunciado pelo
Procurador-Geral da República, instaura-se no Conselho de Ética automaticamente? Ponto. Se o cidadão
é condenado pelo Supremo Tribunal Federal, qual é a
possibilidade do Conselho de Ética?
As esferas são diferentes. O fato típico de uma
ação penal é diferente da adequação a falhas éticas.
Então, nós precisamos discutir só esse procedimento,
para que nós não possamos ter Senadores e Senadores.
Se todo procedimento que chegar nesta Casa
contra o Senador A, B, C remeter ao Conselho de Ética,
muito bem, tem que ser feito assim. Qual é o prazo que
o Conselho de Ética tem? Nós temos que estabelecer
isso. Nós não podemos ficar sem forma, sem procedimento, porque a forma, o procedimento é uma garantia
do cidadão, para que ele não possa ser perseguido, para
que ele não possa ser beneficiado. É só isso.
Nós não estamos discutindo o mérito. Aliás, não
cabe aos Senadores fazer juízo de valor sobre conduta de outro Senador antes que o Conselho de Ética
assim determine. Agora, nós não podemos ficar sem
uma rotina, um procedimento, sem um tempo para que
as denúncias possam ser apuradas. Isso é o que nós
precisamos fazer nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, só para
nós combinarmos exatamente o que V. Exª pede. Eu,
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agora, talvez tenha entendido mais o que está sendo
pedido aqui. É que nós sigamos o procedimento.
O procedimento está contido na resolução do
Senado Federal. Aliás, sobre isso, Senador João Alberto, acho que, mais do que ninguém, V. Exª poderia responder. Eu agora entendi. Estão nos pedindo o
procedimento, a agilização do procedimento. E, para
tanto, eu concedo a palavra, na forma do Regimento,
ao Senador João Alberto. Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA. Sem revisão do orador.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu estava no meu gabinete
quando tomei conhecimento de um pronunciamento e
vim correndo para ouvir de perto e poder dizer alguma
coisa aos Srs. Senadores.
Eu sou Presidente do Conselho de Ética pela
quarta vez, sempre respeitado pelos meus colegas.
Eu recebi muitas denúncias contra os Srs. Senadores,
mas lá há critério, forma e objetivo de como fazer. A
primeira coisa que eu faço... Eu estou vendo muitos
Senadores aqui que já tiveram denúncias no Conselho
de Ética. De recorte de revista, de recorte de jornal,
eu não tomo conhecimento.
E, quando eu tomo conhecimento, eu mando
ofício ao Senador com a íntegra da denúncia. Eu recebi essa denúncia contra dois Senadores; nem um
jornalista, nem um repórter tomou conhecimento. As
providências que eu tomei foram as que eu tomava
para os demais: encaminhei, perguntei se queria fazer
uma defesa prévia, e o fizeram. Eu não vim aqui para
jogar para a plateia! Venho aqui apenas para pregar
a verdade. Quando aqui cheguei, fiquei aqui porque
iria falar. Eu não zombei absolutamente de ninguém.
Eu gosto de todos os Senadores e trato bem a todos.
Daí, como disse Mário Couto, fui eleito Presidente do
Conselho de Ética por unanimidade.
Agora, vamos aos fatos. O senador que acaba
de falar disse que eu não estou respeitando nem o
fato anterior, porque foi um fato anterior realmente,
cometido na Assembleia do Amapá. Foi um fato anterior à senatoria de S.Exª. Eu teria mandado tranquilamente para o arquivo, se não tivesse o Senador
vindo ao Senado e dito que se tratava de documentos mentirosos.
Com relação aos recibos que comprovariam o
recebimento dos valores dos meses tais, afirmo que a
autenticidade desse documento é mais do que questionável. Pois bem, o que a outra parte faz? Contrata
um perito que vai analisar os documentos e comprovará (ou não) o pagamento de recibo tal, de tal data,
e outros tais e tais... Estou com todos os recibos aqui.
E qual é a conclusão do perito?
Conclusões.
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Quanto à autenticidade das assinaturas, as assinaturas constantes nos documentos questionados
emanaram do punho escritor de Randolfe Frederico
Rodrigues Alves.
Quanto à autenticidade do documento, os documentos periciados podem ser considerados autênticos.
As diferenças de qualidade nos caracteres não são pericialmente relevantes, visto que o campo do valor por
extenso – por óbvio, o mais importante em um recibo –
está, em todos os seis documentos, inteiramente preenchido, sem rasuras, inserções ou qualquer adulteração.
Ora, companheiros, o Conselho de Ética não é
subordinado à Procuradoria Geral da República. E lá,
também, eu não tenho dois pesos e duas medidas.
Eu gostaria, inclusive, de tomar conhecimento de
qual foi a denúncia que chegou a mim, das mesmas
condições que eu tinha arquivado. Eu queria saber qual
foi essa denúncia que não aconteceu.
Mas, diante desse fato – porque o perito foi contrato por uma parte, por um ex-presidente de Assembleia,
que não me interessa quem é. Pois bem, foi contratado
por esse presidente –, eu pego o documento e o mando à Advocacia do Senado. Comuniquei ao Senador
o envio do documento à Advocacia do Senado. Estou
aguardando a Advocacia me devolver com o seu parecer para então eu o encaminhar aos conselheiros.
No Conselho de Ética, há os Senadores: Sérgio Souza, Valdir Raupp, João Alberto, Romero Jucá,
Wellington Dias, Ana Rita, Anibal Diniz, Mário Couto,
Cyro Miranda, Antonio Carlos Rodrigues, Ciro Nogueira, Acir Gurgacz, Jayme Campos, Lídice da Mata
e Sérgio Petecão, como titulares. Eu tenho que levar
a eles e eu tenho que conversar.
Mas eu não poderia encaminhar esse documento para o Arquivo. Como é que eu posso encaminhar
com as provas que eu tenho no documento? A não ser
que a Advocacia do Senado me respalde. A Advocacia
me respaldando, ainda assim eu vou conversar com
os Srs. Senadores. É o meu proceder, Sr. Presidente.
Eu não tinha outra saída a não ser essa.
Agora, dizer que, no Senado, alguém do Senado
tenha falado comigo para que eu tomasse qualquer
posição, é uma inverdade que está se dizendo nesta
Casa. Eu não ouvi isso de nenhum Senador. De nenhuma das partes eu ouvi isso.
Mas, de minha parte, eu quero dizer...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA) – ... que o tratamento que eu dou
a este caso eu darei a todos os outros casos que lá
aparecerem.
Era isso só que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
Pela ordem concedo a palavra a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– O Presidente do Conselho de Ética teve o cuidado
de esperar que o advogado do conhecido narcotraficante lhe encaminhasse, procurasse um perito particular – repito, um perito particular –, que é contratado
para esse fim.
Ele não disse o conteúdo completo da perícia
desse perito. O Presidente do Conselho que atua...
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/
PMDB – MA) – Posso ler todo aqui.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – O senhor pode escolher inclusive quais
trechos ler. Se o senhor ler as páginas do próprio perito contratado – do perito contratado, que se diga – vai
ver que ele diz, nessa perícia, que o documento tem
provas de inverdade.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/
PSOL – AP) – Mas escolhe (Fora do microfone.) trecho
da perícia particular para ser dito aqui na tribuna. Se
esquece de dizer que há uma perícia oficial – oficial!
– da Polícia Técnica do Amapá, pedida pelo Ministério Público. E não foi pedida essa perícia, que prova
a falsidade documental desses alegados documentos
aqui. Não foi pedido esse documento. Mas se esperou
que fosse pedida a perícia contratada pelo advogado.
Ah, o advogado. Vamos dizer o nome do advogado? Sr. Hercílio Aquino, da família Aquino, que tem
inclusive uns sete ou oito destes servidores contratados em gabinetes aqui vinculados à Polícia do Senado, notadamente com relações políticas próximas.
O Sr. Hercílio Aquino tem relações políticas próximas
e é conhecido por transitar aqui; é este o advogado.
Ora, não pode atuar aqui como um promotor. Tem
que atuar como Presidente do Conselho de Ética, e
não como um promotor. E não pode buscar provas só
de um lado.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo /PSOL – AP) – Tem que buscar a veracidade das
provas. Perícia contratada de um lado... Está aqui a
perícia oficial – está aqui a perícia oficial!. A perícia
encomendada pelo Ministério Público, instância oficial, ao Departamento de Polícia Técnica. Não foi dito.
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Procura-se o que foi dito aqui para encontrar
fato novo tão é a intenção, o animus de instaurar um
procedimento no Conselho de Ética. “Ah, em tal dia, o
senhor, ou o Senador Capiberibe, disse alguma coisa;
então mentiu, então está aí o processo.” Procura-se
nos escaninhos, nas entrelinhas, nos detalhes para
ter que instaurar o processo de cassação, para fazer a
cassação, para realizar a cassação. Então: “Em tal dia
o senhor disse que era mentira.” Está aqui a prova de
que não é mentira. Ou seja, quer buscar na miudeza,
na entrelinha, no detalhe, algo, Senador Mário Couto,
para instaurar o processo.
Não; é verdade, não pode ser processo anterior,
não pode ser algo anterior ao mandato. Realmente
isso não pode. “Olha, Fran, não dá; isso aí não dá para
pegá-los, é anterior ao mandato.” “Mas espera aí, eles
vão cair em erro...
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria
/PMDB – MA) – Sr. Presidente, o Senador está faltando com a verdade.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo
/PSOL – AP) – ... vão falar alguma coisa.” Aí, naquele
momento, vocês iniciam o processo.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria
/PMDB – MA) – V. Exª está faltando com a verdade.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo
/PSOL – AP) –Naquele momento inicia o procedimento.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria
/PMDB – MA) – Eu não quero dizer que V. Exª...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo
/PSOL – AP) – Pega isso para o processo. Utiliza isso
para o procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Senador João Alberto, em seguida nós concederemos a palavra a V. Exª na forma
do Regimento. Vamos permitir que o Senador Randolfe conclua.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo
/PSOL – AP) – Presidente, obviamente, está aqui, está
aqui, complementarmente. Cadê os originais desses
documentos?
Eu fiz um ofício à Assembleia Legislativa do Amapá pedindo os originais dos documentos. A Assembleia
Legislativa do Amapá me respondeu dizendo o seguinte:
“É impossível conceder os originais porque todos os
documentos foram apreendidos pela Operação Mãos
Limpas da Polícia Federal.”
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E o que eu fiz? Solicitei os originais da Polícia
Federal.
A Polícia Federal ainda não fez a resposta para
esses documentos e disse que não encontrou os originais desses documentos.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Estou, desde que surgiu, à procura
dos ditos originais desses documentos. É verdade que
nenhuma instância do Senado – e não disse isso, Senador – está submetida à Procuradoria Geral da República, não foi isso que eu disse e não deve ser. Eu
sou o primeiro a defender as prerrogativas desta instituição, os deveres e prerrogativas da instituição. O que
eu digo é que não pode ter procedimentos distintos. Se
nós destacamos que um Senador foi inocentado pela
Procuradoria Geral da República, não podemos não
arguir o mesmo processo em relação a outro Senador,
o que vale para um deve, concretamente, valer para o
outro. É isso o que digo que deve ser, procedimentos
distintos. Não se pode, Senador, buscar nos escaninhos, nos detalhes, o desejo. Não se pode garimpar
o detalhe, não se pode utilizar aqui o espaço do ódio,
da vendita privada, o instrumento do detalhe.
Eu não vou mais tolerar que esses assuntos sejam tratados no conchavo e na troca de ofícios, vai ser
tratado às claras. As coisas têm de ser ditas às claras.
Eu não tenho o que temer, minha vida pública é aberta.
Eu fui ameaçado de morte por essa quadrilha quando
estava na Assembleia Legislativa do Amapá, fui ameaçado pelo Sr. Fran Júnior, fui ameaçado pelo crime
organizado, por essa gangue que está denunciando
ao senhor. Fui ameaçado há 14 anos e não aceito ser
ameaçado de novo, não aceito que esse instrumento do
crime seja utilizado agora no Senado da República. Eu
e minha família, meu filho de 5 anos, fomos ameaçados
por esse esquema do crime organizado há 14 anos. Fui
vítima há um tempo e estou sendo vítima de novo de
um processo instrumentalizado, organizado para calar.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Só quero dizer, Sr. Presidente, que
não vão conseguir. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra, na forma
do Regimento, ao Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/
PMDB – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero dizer a V. Exª que, quando chegou a denúncia, não
é verdade que se tenha anexado qualquer perícia depois
da denúncia, que eu tenha chamado algum perito ou que
tenha dito à outra parte. Eu nem conhecia a outra parte,
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eu não dei conhecimento dos meus passos à outra parte. Eu não quero que surja aqui... Inclusive, alguns Senadores já estiveram comigo e eu já mostrei o processo.
Eu convivi aqui com Demóstenes Torres. Até disse:
“Não quero que surja outro Demóstenes Torres aqui.”
Eu não quero que isto venha... Eu quero que chegue
tudo às claras. Eu não vim uma vez sequer,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/
PMDB – MA) – ... não disse, não dei uma declaração
à imprensa. Eu tenho tratado este documento com o
maior sigilo possível da minha gaveta, este documento, a cópia do documento, e na Advocacia do Senado.
Lamento profundamente que, quando se queira se
defender, se procure enlamear as outras pessoas. Não
há um Senador aqui, seja ele qual for, não quero dar o
nome, de Senadores da oposição, ferrenhos oposicionistas com denúncias que mandei para o Arquivo. E, antes,
dei conhecimento a eles. Até hoje não há ex-Senadores
daqui, desta Casa, não do meu Partido ou aliado do
meu Partido, a quem eu não tenha dado o tratamento
devido, procurando sempre zelar pelo nome do Senador. Lamento profundamente o que está acontecendo.
Este documento pode estar doendo, mas o que
diz aqui, só se provar...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/
PMDB – MA) – ... que há falsidade, mas isto aqui está
dizendo a verdade. O que está aqui, só se esse documento é falso, se não, realmente, havia um mensalão
na Assembleia do Amapá.
Era só, Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP) – Agora tenho razão para representar contra o Presidente do Conselho de Ética, Sr.
Presidente. Faremos isso. Há uma acusação pairando
sobre dois Senadores da República. Isso é calúnia! E
agora representaremos contra o Presidente do Conselho de Ética.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vou conceder a palavra, pela
ordem, ao Senador Capiberibe. Em seguida, ao Senador Randolfe Rodrigues, mais uma vez, lamentando,
porque este tipo de debate não ajuda o Senado Federal, sinceramente, não ajuda. Eu não sabia da decisão
de colocá-lo hoje aqui, senão eu teria impedido. Esse
tipo de discussão é muito ruim para a instituição e não
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ajuda no sentido dos esclarecimentos que todos queremos neste momento.
Senador Capiberibe, com a palavra, V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu, na
verdade, cheguei a cogitar a possibilidade de entrar
com um pedido de suspeição em relação ao Presidente
do Conselho de Ética, alegando razões que são conhecidas desta Casa.
O Presidente do Conselho de Ética, em 2005,
quando eu deixava o Senado, partiu para me agredir
fisicamente. Acho que essa seria uma razão para alegar a suspeição do Presidente na condução de um
processo que me diz respeito, mas eu não o fiz, porque tinha convicção de que é uma acusação ingênua,
e tanto é ingênua que o Conselho de Ética acabou de
declarar que não haveria nenhum tipo de procedimento
em função das acusações do passado.
No entanto, a manifestação da tribuna do Senado
deu motivo para que se continuasse o processo. Na
verdade, é muito desagradável para todos nós, para V.
Exª e para todos os Senadores – chegamos a conversar
com alguns Senadores. Nós aguardamos pacientemente, conversamos com alguns Senadores, porque havia
burburinho, comentário a respeito do caso do Senador
Randolfe. Que caso? Uma acusação infundada? Uma
acusação que não corresponde à verdade?
Eu já fui – repito – acusado centenas de vezes. Tenho a cronologia da perseguição política. Então, essa aí
poderíamos ter dispensado. Infelizmente, terminou vindo para a tribuna, por falta de uma iniciativa para coibir
isso, mas ainda é tempo de mostrarmos à sociedade
brasileira que aqui fazemos a alta política. Um Senador
com o histórico, com o perfil do Senador Randolfe não
é de se deixar abater, de se deixar intimidar. É óbvio.
Basta acompanhar o trabalho dele e o meu. Nós não
somos de nos deixar intimidar por absolutamente nada.
Portanto, essa situação precisa de prazos para
ser resolvida. A Advocacia do Senado pode levar um
ano para dar o parecer, dois anos para dar o parecer.
E aí vamos ficar sob suspeição durante esse tempo
todo? Lá no Amapá, nos meios de comunicação dos
nossos opositores, não se fala em possível abertura.
“Não, nós já estamos respondendo e vamos ser cassados”, no meu caso, pela terceira vez.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – “Nós, por coincidência, do Amapá.”
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP) – Pois é. Nós dois, Senadores do Amapá, de
novo numa situação como essa.
Eu peço a V. Exª que convoque a Mesa e o Presidente do Conselho de Ética, que, ao invés de nos
acusar da tribuna, o que eu acho que não caberia...

Quarta-feira 14

107

53675

Acho que não tem cabimento o Presidente do Conselho, um magistrado fazer isso. No lugar do Presidente do Conselho de Ética, eu me julgaria impedido
de conduzir esse processo. Como juiz, eu me julgaria
impedido. Então, fica aqui...
Vou cogitar a possibilidade, realmente, de chamar os meus advogados para entrar com um pedido
de impedimento do Presidente do Conselho de Ética
na condução deste caso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O inacreditável, Srs. Senadores, é que homens públicos, experientes, suscitem uma
discussão como essa. Esse strip-tease definitivamente não faz bem nem ao Senado nem à democracia. É
inacreditável que isso aconteça!
Consulto o Senador Randolfe Rodrigues se ainda
quer a palavra. (Pausa.)
Senador Mário Couto.
Em seguida, começaremos a Ordem do Dia e
concluiremos rapidamente as votações.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Como últimas considerações
do fato, Presidente, quero dizer o seguinte: Senador
Randolfe, tenho toda a confiança em V. Exª, toda. Até
aqui, total confiança. Já disse que não externo mais nenhum elogio em fatos dessa natureza, porque externei
ao Senador Demóstenes Torres, confiando nele, pedi
aplausos a ele e depois fiquei decepcionado.
Só quero aqui dizer que eu recebi essa denúncia
do nobre Senador há muito tempo. Eu fui ao gabinete do
Presidente, entreguei a denúncia e mostrei a ele, que
me disse que tinha tomado as devidas providências. Eu
confidenciei à minha Bancada sobre os documentos.
Senti algo nos documentos que me levaram a uma
interrogação. Primeiro: eram vários contracheques da
Assembleia. Não era somente um contracheque; eram
vários contracheques. Como é que um Governador, com
a experiência de um Capiberibe, ia fazer um acordo
declarado num contracheque? E como é que o próprio
Presidente o denunciava? Havia essas interrogações.
Mas é lógico que é uma denúncia muito séria,
é uma denúncia de um mensalão, porque os contracheques estão ali assinados. No momento, meu nobre Presidente do Conselho de Ética, em que V. Exª
recebe um documento, como V. Exª acabou de dizer
na tribuna, informando que o documento é falso, que
as assinaturas foram forjadas, V. Exª tem o direito de
ir mais além para procurar saber se eram realmente
forjadas ou não, porque esse é um crime.
Qual seria, diga-me, por favor, quem souber – e aí
eu discordo de V. Exª, Senador Randolfe –, o procedimento... Se V. Exª quiser me escutar, Senador Randolfe, o que faria, meu nobre Senador – já lhe disse que o
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respeito –, se V. Exª recebesse uma denúncia e depois
surgisse um documento dizendo que aquele documento
não é real, é falso? Qual seria o procedimento daquele
homem lá? Qual seria o procedimento daquele homem?
Eu não concordo com V. Exª em relação a uma única
coisa: o fato de V. Exª tentar sacrificar aquele homem.
Aquele homem, então, não pode ser meu amigo. Aquele
homem não pode ser amigo do Senador Renan. Aquele
homem não pode ser amigo do José Sarney. Por que
não pode? Aquele homem tem quatro mandatos na
Comissão de Ética. Aquele homem foi eleito, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Ética. Aquele
homem tem o dever de fazer o que fez.
E eu quero agora, eu também quero agora, Presidente, saber o resultado dessas perícias. É preciso
mandar fazer novamente uma perícia. Mande à Polícia
Federal, encaminhe à Polícia Federal, porque, definitivamente, assim se vai saber quem tem ou não tem razão. Se um perito particular diz que as assinaturas são
reais, se o perito lá do Amapá diz que não o são, mande os peritos da Polícia Federal analisarem a questão.
Mas V. Exª não cometeu nenhum erro. V. Exª foi
prudente. V. Exª agora mandou os advogados da Comissão de Ética se pronunciarem.
Qual é o problema contra V. Exª? Não vejo nenhum.
V. Exª tem sido correto. Por pressão, não, Presidente; por
pressão, não. Não se intimide, não se curve a pressão
nenhuma. Continue firme, com o mesmo caráter que V.
Exª tem. Não mude. Não mude! Analise. Se for preciso
demorar, demore. Já aconteceu com a maioria de Senadores aqui. Por que não pode acontecer com mais
um ou dois? Por que V. Exª agora tem que ser sacrificado? Por que V. Exª agora tem que ser culpado de uma
denúncia que precisa, sim, ser apurada? Por quê? Por
que querem gritar com V. Exª? Por que querem tentar
desmoralizar V. Exª? Por que querem acusar o Senador José Sarney? Por que, Presidente? Não se curve!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Vejam como se portou, em outras ocasiões, o Senador
Randolfe. Vejam como se portou o Senador Randolfe
em outras ocasiões, quando acusaram o Governador
do PSDB de Goiás. Vejam como se portou ele. E, agora, está doendo na sua pele. Se não é verdade, não
tem por que estar tão preocupado. Encare a verdade,
mas não fique querendo acusar e desmoralizar V. Exª.
Eu estou do lado de V. Exª. Não me curvo à realidade, não me curvo aos direitos. Quando eu tenho
direito, eu procuro levar até o final, e V. Exª tem neste
momento os seus direitos. Não se curve, leve até o final.
Se ele não tiver problema, diga: não tem. Mas, se ele
tiver, denuncie. Essa é a sua obrigação e o seu dever.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
Em seguida, nós começaremos a Ordem do Dia.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Governo/PSB –
BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero
me dirigir a V. Exª para, na verdade, solicitar um encaminhamento a esta questão.
Eu acho que o que fez aqui o Senador Randolfe
foi no seu direito de solicitar uma posição, já que inquietamente não conseguia resposta do Conselho de
Ética. Não se trata, portanto, de transformar o plenário
em um grande Conselho de Ética.
Não há ninguém aqui que possa se entusiasmar
com discursos, até porque nós temos um mínimo de
experiência – quem chegou ao Senado Federal passou por um mínimo de experiência política no Estado.
Fui prefeita de uma capital; sou política, com 30
anos de mandatos parlamentares, de vida pública; já
convivi com situações também muito dramáticas no
meu Estado, no tempo em que o Presidente do Tribunal de Justiça chamava o governador, ex-Senador da
Bahia nesta Casa, de meu chefe. Também sei o que é
calúnia, também sei o que é perseguição política. Posso
dizer que tenho até um pós-doutorado neste assunto.
Portanto, Sr. Presidente, o que eu acho que nós
deveríamos fazer como encaminhamento é levar a
discussão para o Conselho de Ética. Se o Presidente
tiver algo que queira encaminhar, poderá fazê-lo no
Conselho de Ética. Eu inclusive sou membro, indicada
pelo meu Partido, do Conselho de Ética. Quero assumir
esta posição lá para tratar seriamente essa questão.
Agora, não é possível que nós fiquemos aqui
com discursos que tentam transformar a vítima em
um algoz. Isso também nós não vamos permitir. Nós
não vamos nos calar diante destas tentativas vãs de,
em nome de discursos inflamados, tentar mistificar e
mudar o rumo da história.
Portanto, eu queria solicitar a V. Exª só isso: vamos encerrar essa discussão.
Ninguém aqui amedronta ninguém. Ninguém tem
medo de grito. Ninguém tem medo de discurso inflamado. Todos nós aqui fomos eleitos pelo voto direto
do povo. Temos consciência de nossas obrigações e
temos responsabilidade política.
Peço a V. Exª, já que nós já passamos esta tarde
nessa discussão, que possamos encaminhar imediatamente a votação e o início da nossa pauta de trabalho e que, portanto, seja solicitada a convocação do
Conselho de Ética, para que nós possamos debater
esse assunto lá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concordo com a Senadora
Lídice da Mata e, portanto, passamos à
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ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2013
Projeto de Resolução nº 60, de 2013, (apresentado como conclusão do Parecer nº 857, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Alvaro Dias),que autoriza o
Estado de São Paulo a contratar operação de
crédito externo, com a garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até US$300
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milhões (trezentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o projeto permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai à promulgação.
Prorrogo, de ofício, a sessão, para que possamos
complementar a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2013
Projeto de Resolução nº 61, de 2013, apresentado como conclusão do Parecer 858, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
que teve como Relator ad hoc o Senador Alvaro Dias), que autoriza o Estado do Pará a
contratar operação de crédito externo, com a
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garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de
até US$200.810.000,00 (duzentos milhões e
oitocentos e dez mil dólares dos Estados Unidos da América).
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai à promulgação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria
agradecer aos meus pares, as Senadoras e os Senadores, que votaram agora pela aprovação desse
empréstimo do BID ao Estado do Pará, da ordem de
US$200,5 milhões.
Na realidade, Presidente Renan, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, desde 1998, o BID não fazia
operações de empréstimo para a educação. Está fazendo agora para o Estado do Pará, em que o valor a
ser investido é da ordem de US$350 milhões: US$200
milhões do financiamento do BID, que foi agora aprovado; e US$150 milhões do tesouro do Estado do Pará.
Eu quero aqui dizer que esse projeto é um projeto que vai revolucionar a educação no nosso Estado. Ele será implantado não só para a melhoria das
escolas ou a construção de novas, mas muito mais
do que isso: será feita também a melhoria do desempenho do aluno e a melhoria da gestão. A partir da
implantação desse projeto, Presidente Renan, nenhum
diretor ou nenhuma diretora, nenhum gestor de uma
escola no Estado do Pará assumirá a função sem ter
a qualificação necessária para exercer a função de
direção da escola.
Mais do que isso. O projeto prevê aumentar a
carga horária nas disciplinas de língua portuguesa e
matemática para mais de 90 mil alunos da rede estadual; ampliar o tempo de permanência dos alunos na
escola – isso tudo está dentro do programa –; implantar
mais 14 escolas de horário integral; incluir 400 escolas
estaduais no Programa Mais Educação e mais as escolas municipais que aderirem ao projeto; e incluir 500
escolas estaduais de ensino médio com o Programa
Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro.
Por tudo isso, Presidente Renan, eu agradeço, mais uma vez, aos Senadores e Senadoras que
votaram pela aprovação, por unanimidade, desse
projeto e parabenizo o Governador Simão Jatene.
Com esses recursos, US$200 milhões do BID mais
US$150 milhões do tesouro do Estado, US$350 milhões serão investidos na educação, para que, em
cinco anos, nós possamos melhorar em 30% o Ideb
do Estado do Pará, que infelizmente ainda está abaixo da média nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Também louvar as palavras do Senador Flexa Ribeiro, dizer que felizmente
o nosso Estado do Pará caminha francamente para o
seu desenvolvimento.
Ontem eu estive, Senador Renan, na cidade de
Marabá, em uma reunião com os prefeitos da região
sul, sudeste do Pará. Lá, o Governador já implanta a
faculdade de medicina, como implantou em Santarém,
já com a criação da universidade para formatura de
médicos, enquanto se procuram médicos nesse Brasil.
O Governador Simão Jatene faz um governo extraordinário. Ele só empata com o Governo Aécio Neves, de Minas Gerais, mas, tirando o Governo Aécio
Neves, de Minas Gerais, o Governador Simão Jatene
consegue ser brilhante. É, com certeza, pioneiro entre
os governadores que merecem aplausos neste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 62, DE 2013
Projeto de Resolução 62, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 859, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
que teve como Relator o Senador Humberto
Costa), que autoriza o Estado de Sergipe a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
no valor de até US$150 milhões (cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto de
resolução, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão a redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação da redação final.
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Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2012
Projeto de Resolução nº 5, de 2012, do Senador Randolfe Rodrigues e outros Senadores, que altera o art. 4º da Resolução 63, de
1997, do Senado Federal, que estabelece a
composição e a infraestrutura dos gabinetes
do Senado Federal para inserir critérios a serem seguidos na nomeação de ocupantes de
cargo em comissão, que menciona.
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Não foram oferecidas emendas perante a Mesa
no prazo regimental.
A matéria tem parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que vai à publicação
e depende de parecer da Comissão Diretora.
É o seguinte o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:

120

53688 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

121

53689

122

53690 Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, para proceder parecer ao Projeto
de Resolução nº 5, do Senador Randolfe Rodrigues.
Com a palavra, V. Exª.
PARECER Nº 864, DE 2013–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, retomando
a pauta do Senado na linha do que foi definido por V.
Exª e pelos Líderes partidários, nós estamos votando
aqui um projeto de resolução, portanto, um projeto de
tramitação e disposição interna do Senado, mas da
maior importância.
Eu quero registrar aqui a satisfação de dar parecer favorável ao projeto de resolução proposto pelo
Senador Randolfe Rodrigues, pelo Senador Pedro
Simon e pelo Senador Pedro Taques, que estende à
nomeação dos funcionários comissionados nos gabinetes dos Senadores a mesma regra da Lei da Ficha
Limpa, que nós já aprovamos aqui para os candidatos
a cargos políticos e também para integrantes do Poder
Executivo do Governo Federal.
Portanto, eu diria que nós completamos o ciclo de
exigência, de acompanhamento, de modernidade, de
transparência, aprovando esse projeto que teve como
Relator, na CCJ, o Senador Inácio Arruda, que, volto
a referir, é da lavra do Senador Randolfe Rodrigues,
do Senador Pedro Simon e do Senador Pedro Taques.
O parecer é favorável, e, a partir dessa votação,
estará, assim, definido que os servidores comissionados lotados nos gabinetes das Senadoras e dos
Senadores deverão preencher os mesmos requisitos
que os exigidos pela Lei da Ficha Limpa, inclusive no
que diz respeito a prazos de cumprimento de penas
ou de prazos de cumprimento de limites para uma não
nomeação. Portanto, o parecer é favorável, registrando
o louvor aos autores do projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Senador Romero
Jucá é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP. Fora do microfone.) – Para discutir,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão o projeto.
Eu concedo a palavra, com satisfação, ao Senador Randolfe Rodrigues. Com a palavra V. Exª.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, serei breve.
Eu só quero cumprimentar V. Exª, em nome da
Mesa, pela iniciativa de pautar, já nesta sessão, já no
dia de hoje, na primeira sessão da semana, esse importante projeto de resolução que, no meu entender,
coloca o Senado Federal na vanguarda em relação
aos demais poderes da República.
O Senado, no semestre anterior, já tomou uma
belíssima iniciativa ao aprovar a proposta de emenda
à Constituição que institui a Ficha Limpa em todos os
Poderes da República. É importante que a Câmara,
tendo acompanhado e acompanhando esse esforço do Senado, aprove essa proposta de emenda à
Constituição.
O Senado quando hoje dá esse passo, aprovando
esse projeto de resolução, utiliza-se da máxima, que
costumo repetir aqui – que é de Lenin, inclusive –, de
dar o exemplo, pois o exemplo arrasta e palavras somente convencem. O Senado, aprovando essa proposta
de resolução, define aqui que, para a contratação de
assessores nos gabinetes de Senadores, é preciso
ter a ficha limpa.
Ou seja, antes mesmo da aprovação da proposta de emenda à Constituição por parte dos demais
Poderes da República, que ainda está tramitando na
Câmara dos Deputados, antes mesmo de qualquer
iniciativa por parte dos demais Poderes da República
– da própria Câmara, do Executivo, do Judiciário – e
antes mesmo, inclusive, de iniciativas desse gênero
nos Governos estaduais, nos Legislativos estaduais,
o Senado se torna pioneiro, aprovando este projeto
de resolução.
V. Exª, inclusive – permita-me dizer –, surpreendeu-me ao colocar já na pauta do Senado desta sessão este projeto de resolução. É com muita satisfação
que faço questão aqui de reconhecer em público, pela
TV Senado, a decisão que é de V. Exª, da Mesa, de
pautar este projeto.
É com muita felicidade e satisfação que reconheço a importância para o Senado do vanguardismo do
Senado com a aprovação deste projeto de resolução,
principalmente pela iniciativa do Senado de dar exemplo.
Portanto, cumprimento V. Exª, porque a vontade política da aprovação parte obviamente de V. Exª
e da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós é que cumprimentamos o
Senador Randolfe Rodrigues, o Senador Pedro Taques,
o Senador Pedro Simon e outros Srs. Senadores, porque, como o Senador Randolfe Rodrigues colocou, nós
aprovamos, Senador José Agripino, uma proposta de
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emenda à Constituição que exige a ficha limpa para a
nomeação de servidores nos três Poderes.
Mas essa matéria, obviamente, segue o processo
legislativo, é da Constituição, e foi tramitar na Câmara
dos Deputados, está tramitando na Câmara dos Deputados. E a iniciativa exatamente do Senador Randolfe,
do Senador Pedro Taques e do Senador Pedro Simon
deste projeto de resolução nos permite o protagonismo, a vanguarda de implementarmos essa regra em
primeiríssimo lugar no Senado Federal.
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Portanto, em nome de todos os Senadores, nós
gostaríamos de agradecer a V. Exªs.
Encerrada a discussão da matéria.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o projeto de resolução permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de resolução.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em discussão a redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
do projeto de resolução do Senador Randolfe permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Também aproveito a oportunidade para comunicar à Casa, comunicar ao Plenário,
que encaminhamos cópia autêntica, completa da Proposta de Emenda à Constituição nº 57A, de 1999,
que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (Trabalho Escravo), à Comissão Mista, criada
nos termos do Ato Conjunto nº 2, de 2013, destinada
a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal para, “em 30 dias,
definir a questão do trabalho escravo ou análogo ao
escravo e regulamentar a matéria”, nos termos do Parecer nº 594, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Declaro encerrada a Ordem
do Dia e concedo a palavra...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Não, antes de o senhor encerrar a Ordem do Dia,
Presidente. Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de encerrar, concedo a
palavra, pela ordem, à Senadora Ana Amélia.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT) – Pela ordem também, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria,
também, me congratular e fazer minhas as suas palavras a respeito dessa iniciativa do Senado Federal.
Felizmente, os meus servidores todos estão já cumprindo a Lei da Ficha Limpa.
Mas eu queria solicitar a V. Exª, se possível, para
incluir na Ordem do Dia de amanhã, o Projeto de Decreto do Senado nº 176, de 2013, que trata de um acordo
de segurança da aviação civil brasileira. Esse acordo é
do Brasil com a União Européia e é muito importante
para a indústria civil, para a aviação civil.
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Então, eu conto com a sua colaboração para inclusão, na Ordem do Dia de amanhã, na votação, porque
é uma votação simbólica. Não é matéria polêmica; é
um acordo assinado, em 2010, aqui em Brasília.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção da Casa,
nós determinamos, na forma do Regimento, a inclusão da matéria sugerida pela Senadora Ana Amélia.
Encerramos a Ordem do Dia.
Declaro encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que
oferece.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único
do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 670, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza), que aprova a programação monetária para o segundo
trimestre de 2013.
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, 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 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.
(Paraná)
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 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, nos termos do Requerimento nº 795, de 2013.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, nos termos do Requerimento nº 795, de 2013.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quarta 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 32, DE 2010
Segunda 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.
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9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
10
REQUERIMENTO Nº 828, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 828, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 233, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (altera a Lei Maria da Penha).
11
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
834, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 440, de 2011, de sua autoria.
12
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
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e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
14
REQUERIMENTO Nº 837, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
837, de 2013, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 165, de 2012, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(abono salarial anual).
15
REQUERIMENTO Nº 842, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 842, de 2013, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 637, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (contribuições ao Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo).
16
REQUERIMENTO Nº 843, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
843, de 2013, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (estabelece idade mínima para recebimento do benefício de prestação continuada).
17
REQUERIMENTO Nº 846, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
846, de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, solicitando a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 27 e
42, de 2011, por tratarem de matéria correlata
(reforma do sistema eleitoral).
18
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
847, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 112, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos(incentivos
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para implantação de sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais).
19
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
848, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 112, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (incentivos
para implantação de sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais)
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20
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os pareceres que acabam de
ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 866 e 867, de 2013, das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2012.
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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa, como
membro suplente, em vaga destinada ao Partido Social
Liberal – PSL, o Deputado José Rocha, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 621, de 2013, conforme o Ofício
nº 278, de 2013, das Lideranças do PSL e do PR 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 278/13 – Bloco
Brasília, 13 de agosto de 2013
Assunto: Indicação de membro suplente de Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado José Rocha (PR/BA)
para membro suplente na Comissão Mista destinada
a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 621, de
2013, que “Institui o Programa Mais Médicos e dá outras providências”. Na vaga do PSL
Respeitosamente, Deputado Antony Garotinho,
Líder do Bloco Parlamentar PR/PT do B/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB – Deputado Dr. Grilo, Líder do PSL.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Paulo Paim, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles, para integrar a Comissão Mista destinada
a emitir relatório sobre o Veto Total nº 31, de 2013,
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aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2007
(nº 7.320, de 2006, na Casa de origem).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Francisco Dornelles, em substituição ao Senador Paulo Paim, para integrar a Comissão Mista destinada a emitir relatório sobre o Veto Total nº 27, de
2013, aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 198, de
2007-Complementar (nº 200, de 2012-Complementar,
na Câmara dos Deputados).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Cícero Lucena, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, para integrar a Comissão Mista
destinada a emitir relatório sobre o Veto Parcial nº
26, de 2013, aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2013 (oriundo da Medida Provisória nº
610, de 2013).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o
Ofício nº 135, de 23 de julho de 2013, do Ministro de
Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
em resposta ao Requerimento nº 1.099, 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
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 906, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação
conjunta do PLS nº 140/2012 e PLS nº 264/2013, por
regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, 3 de julho de 2013. – Senador Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – 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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Jayme Campos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o senhor pode me informar como será nomeada esta Comissão Especial do Trabalho Escravo?
Como serão as indicações? São os partidos que fazem
essas indicações?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que nós recebemos, Senador
Blairo Maggi – até tinha falado com V. Exª, lá atrás, um
pouco a respeito dessa matéria –, na verdade, duas
indicações da Comissão de Constituição e Justiça:
uma para constituir uma comissão; outra indicação
para remeter essa matéria para a comissão que já está
constituída, que é uma comissão mista, que tem como
Presidente o Deputado Cândido Vaccarezza e como
Relator o Senador Romero Jucá. Nós remetemos a
matéria para a Comissão, como sugerido pelo parecer
da Comissão da Constituição e Justiça.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Presidente, nós votamos esse assunto na
Comissão de Constituição e Justiça. Lá ficou decidido
que iria ser criada uma comissão para discutir a questão. Por isso minha pergunta sobre se nós vamos criar
uma nova comissão. Agora, V. Exª está dizendo que é
a antiga que vai tocar. É isso mesmo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/ PMDB – AL) – Havia duas indicações da Comissão de Constituição e Justiça. Uma no sentido de
criar a comissão – e seria prudente, no encaminhamento, a indicação dos Líderes partidários –, e outra
mandando que essa conceituação do trabalho escravo
e análogo ao escravo fosse feita pela comissão que já
está constituída.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Mas, Presidente, lá na CCJ ficou decidido
que nós iríamos constituir uma nova comissão para
analisar essa PEC sobre o trabalho escravo. Gostaria
de deixar V. Exª ciente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/ PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Governo/PDT –
MT) – Permita-me, Sr. Presidente, mas o Relator da
PEC na Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa foi o Senador Aloysio. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, foi feito um acordo com o Presidente da Comissão – o Senador Moka e o Senador Vital
participaram dessa conversa – no sentido de que seria constituída uma comissão mista, especificamente,
para que nós pudéssemos fazer a regulamentação da
proposta de emenda, não para esta Comissão que já
existe e, aliás, da qual faço parte. O Senador Romero
Jucá, como Relator, e o Deputado Vaccarezza, como
Presidente, estão desenvolvendo um trabalho – nós,
porque também faço parte dela –, mas o acordo feito
lá não foi nesse sentido. Quero me associar ao que
disse o Senador Maggi.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria só dar uma informação, talvez exatamente na direção do que foi colocado aqui.
Primeiro, quero dizer que nós participamos do
posicionamento e da discussão que foi feita na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a emenda
constitucional nos termos em que veio, exatamente
para que não houvesse volta dessa emenda para a
Câmara. Mas, na regulamentação, ter-se-ia o cuidado, efetivamente, de se configurar de uma forma que
pudesse ser clara, para evitar duplas interpretações.
A matéria foi a V. Exª. Queria apenas registrar
que o envio dessa matéria à comissão regulamentar
da Constituição, que já está instalada, da qual V. Exª,
Senador Pedro Taques, e o Senador Aloysio fazem
parte, Senador Blairo, tem uma vantagem: é que nos
poderemos votar a matéria rapidamente na comissão,
nós poderemos votar diretamente no plenário do Senado, e essa matéria irá diretamente ao plenário da
Câmara dos Deputados, também, por conta da Comissão. O que, de certa forma, suprirá a lacuna de que
tenhamos uma PEC do trabalho escravo sem uma
regulamentação e, portanto, dando margem a outras
interpretações.
Então, eu queria registrar aqui que nós vamos
fazer esse trabalho, mas que eu estou aberto a todo
tipo de colaboração, exatamente no sentido de poder
contribuir e melhorar com a proposta.
V. Exª, Senador Blairo, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, sem dúvida
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nenhuma, tem também uma contribuição a dar sobre
essa questão. E nós estaremos abertos a receber não
só as contribuições, mas também, quando o texto inicial proposto para discussão for equacionado, eu o
disponibilizarei a V. Exª e aos membros e aos membros da CCJ, exatamente para que possam discutir e
contribuir com algum adendo, com alguma orientação,
com alguma crítica, para que a gente refaça o texto e,
aí sim, seja colocado à votação, depois da apreciação
de todos os companheiros.
Era esse o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Muito obrigado, Presidente.
Senador Romero, eu só lamento, porque, quando veio da Câmara para o Senado, eu estava numa
reunião como Líder do PR. Àquela época, naquele
dia, a Senadora Marta era a nossa Presidenta, e veio
o Presidente da Câmara, e foi feito um acordo aqui:
que nós faríamos essa comissão para levar adiante
essa discussão. Bom, não foi feita essa comissão, e
ela foi para a CCJ. Lá, nós discutimos: vamos fazer
uma comissão.
Então nós vamos ficando fora, Senador Romero
Jucá, das discussões que estão acontecendo. Repetir a comissão não me parece o mais correto. O ideal
seria refazer uma comissão com novas ideias, novos
participantes, para podermos ter, no final, uma ideia
que abranja todo o Plenário do Senado e também da
Câmara Federal.
Eu lamento porque, de certa forma, nós vamos
sendo atropelados e ficando fora dessas discussões,
simplesmente chancelando aquilo que alguns grupos
vão decidindo aqui, no Senado Federal.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Governo/PDT –
MT) –Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Governo/PDT –
MT) – Sem querer ser impertinente, eu quero parabenizar a Rádio Senado, porque o Senador Vital do Rêgo
acabou de me ligar aqui, disse que está ouvindo a Rádio
Senado, que está ouvindo o debate. E ele disse: “Olha,
Senador Pedro Taques, eu estou na chapelaria, estou
subindo; eu quero falar sobre isso.” Ele quer ratificar o
que eu disse aqui. Nós, lá na Comissão de Constitui-
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ção e Justiça, tivemos essa condução. E eu não quero
tirar o mérito dessa Comissão Especial que já existe,
presidida pelo Deputado Vaccarezza, que está ali, e
que tem como Relator geral o Senador Romero Jucá.
Aliás, eu faço parte dela, o trabalho está sendo
muito benfeito. Eu gostaria de dizer que o acordo não
foi esse lá na CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, V. Exª
está sendo chamado à consideração. É que eu tinha
colocado aqui que nós recebemos, não sei por quê,
duas indicações: uma no sentido de constituirmos uma
Comissão – e até já tínhamos pedido aos Líderes partidários para fazer as indicações na forma da proporção,
como manda o Regimento –, e a outra, no sentido de
que essa matéria poderia também ser encaminhada
para a Comissão já constituída, e eu mandarei a cópia
da ata para V. Exªs.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Então, V. Exª, mais do que ninguém, para dirimir essa dúvida...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Eu gostaria de pedir a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... e, definitivamente, recomendar o encaminhamento.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria, inicialmente, de agradecer a V. Exª
e justificar a ausência repentina. Por força de compromissos fora do Senado, eu estava em audiências em
alguns Ministérios, e vim mais do que depressa quando
identifiquei, na comunicação do Senado, este debate.
A Comissão de Constituição e Justiça, cumprindo uma rígida programação que tem na celeridade
a matérias desafiadoras no Congresso Nacional – e
uma delas era a PEC do Trabalho Escravo –, avançou
com um processo de discussão e deliberação dessa
matéria. Só que o processo travou, Sr. Presidente, em
determinado momento, para se esmiuçar o que é, efetivamente, o trabalho escravo, numa linguagem jurídica,
para aplicá-la à PEC do Trabalho Escravo.
O que é que nós fizemos para avançar com a
votação na Comissão de Justiça? Um acordo de Líderes, como bem posicionaram aqui o Senador Pedro
Taques, o Senador Blairo Maggi, para propor a V. Exª
uma Comissão Especial Mista para tratar desse assunto com extrema rapidez. Porque V. Exª já me cobrava
a celeridade para pautar na Mesa. Por isso, eu, fiel ao
que foi discutido e acordado na Comissão de Consti-
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tuição e Justiça, peço a V. Exª para, em detrimento da
outra Comissão, definir o que foi acordado pelos Líderes na CCJ. Há uma Comissão Especial Mista para
discutir o que é trabalho escravo e com ele adequar,
efetivamente, a PEC.
Era o esclarecimento que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos o providencial esclarecimento do Senador Vital do Rêgo e, desde
já, peço aos Líderes partidários que, por favor, façam
a indicação para a composição desta importante Comissão, na forma do Regimento.
Senador Suplicy.
E tenho a satisfação de passar a presidência dos
nossos trabalhos ao Senador Paulo Paim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/PT
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
gostaria de cumprimentar V. Exª e a Mesa também,
pela decisão que atendeu a solicitação, ontem, feita
pelo Senador Roberto Requião e por muitos outros,
inclusive a minha sugestão, no sentido de que volte a
transmissão da sessão do Senado a partir de oito e
meia da noite, conforme se fazia anteriormente.
Então, agradeço por ter sido tomada decisão positiva e que atende o clamor dos Senadores.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª,
mais uma vez. Eu sempre defendi esse ponto de vista
e quero dizer que considero correta a retransmissão
das sessões como prioridade da grade da TV Senado.
Muito obrigado, Senador Suplicy.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao Senador Jayme
Campos, pela Liderança. Senador Jayme Campos, com
a palavra pela Liderança do DEM.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei o mais rápido possível, até porque a minha
pretensão era falar antes da Ordem do Dia. Entretanto,
eu quero apenas fazer aqui um comunicado rápido.
Tivemos uma reunião, hoje à tarde, com o Ministro dos Transportes, Senador César Borges, e com
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o Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Fraxe, para
discutirmos, naturalmente, o andamento das obras
federais, em relação às nossas rodovias, e foi da mais
proveitosa possível, na medida em que temos algumas
obras em andamento – algumas andando, outras estão
paralisadas, como é o caso da BR-158. Já há algum
tempo, essa obra era para estar concluída. Entretanto,
por fatos naturalmente não da competência do DNIT,
essa obra está suspensa, tendo em vista que a Funai,
por meio de uma de suas portarias, criou ali a Reserva Suiá-Missu.
É uma obra muito importante para a nossa região, pelo fato de ligar também com o Pará. Hoje, a
região do Araguaia, que é atendida por essa BR-158,
uma estrada tronco, é importante pelo fato de aquela
região ser uma das mais prósperas do nosso Estado.
Hoje, é uma região que está aumentando a sua agricultura, a sua pecuária, se transformando numa grande
fronteira agrícola.
E nós queremos que o Governo Federal conclua
essa obra tão importante, como é o caso da BR-163,
a duplicação dessa estrada, que demanda Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil até Sinop, se possível; como a
BR-242, como a BR-080 e outras rodovias que cortam
o nosso Estado.
Quero e espero que o nosso querido Ministro César Borges, como, particularmente, o General Jorge
Fraxe, Diretor-Geral do DNIT, cumpram o cronograma
que foi estabelecido na reunião do dia de hoje. Essa
obra vai ter uma cooperação técnica com o Governo
do Estado de Mato Grosso. Ele nos afiançou e nos assegurou que a partir, no máximo, do mês de outubro
ou novembro, a essa obra de 150 quilômetros, que é
o trecho que está paralisado, já será dado ritmo. Mas
há aquela desconfiança, minha cara Líder Senadora
Kátia Abreu, porque, sem sombra de dúvida, o DNIT
tem sua morosidade. Existe, com certeza, boa vontade
por parte de seus técnicos e inclusive há orçamento
da União para a execução dessas obras, que inclusive
estão dentro do PAC.
Nós esperamos que o sonho dessa população
– e há o fato de aquela região ser chamada Vale dos
Esquecidos – seja concluído, se possível, no próximo
ano, ou seja, em 2014. É uma região que vai dar retorno para o Governo Federal. É uma região de gente
trabalhadora que, lamentavelmente, há poucos dias,
tomou um solavanco muito grande com a desintrusão
da reserva Suiá-Missú, porque a Funai fez um decreto
e transformou aquela região de 163 mil hectares, uma
região que estava produzindo, em reserva indígena.
Essas pessoas foram retiradas pela Polícia Federal e
pela Força Nacional sem direito a nada, ou seja, de
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receberem sequer um centavo de indenização por
suas benfeitorias. E, agora, o que restou lá? Aquela
população sofrida aguarda a conclusão de tão importante rodovia que é a BR-158, ligando Mato Grosso
ao Estado do Pará.
De maneira que eu espero que o General Jorge
cumpra com aquilo que foi assumido com todos nós
Parlamentares, com os prefeitos – ou seja, eram 21
prefeitos daquela região que estavam presentes –, com
os vários Deputados Federais e Deputados Estaduais.
Nós não queremos, Senadora Kátia, ser engambelados, tapeados, ludibriados. Enfim, o que nós queremos
é a verdade, porque a população está aguardando de
nós políticos, de fato, uma resposta positiva, porque
de engambelação e de tapeação já estão cheios. São
anos e mais anos de expectativa e de enrolação. Já
aguardaram muito. Espero que o sonho desses milhares de brasileiros não morra.
Portanto, faço aqui esse apelo ao Ministro César
Borges, que nos recebeu muito bem. Acredito nele e
acredito em nosso general. Com certeza, essa obra
terá início em, no máximo, novembro para que possamos concluí-la no ano que vem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos.
Vamos à lista de oradores inscritos.
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Governo/
PT – SP) – Senador Presidente, falarei amanhã. Vou
deixar para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Senador Walter Pinheiro, no lugar do Senador
Wellington Dias.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Governo/PT
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, meu companheiro Paulo Paim, neste dia, trazer um
assunto pelo qual eu sei que V. Exª também tem sido
um dos bravos lutadores, desde a sua trajetória na
Câmara dos Deputados, o atendimento à agricultura,
a agricultura de todas as formas. Recordo-me aqui
que, em um período bem recente, V. Exª, a Senadora
Ana Amélia e o Senador Pedro Simon subiram a esta
tribuna para relatar as dificuldades vivenciadas pelos
agricultores do Rio Grande do Sul no que diz respeito
à seca enfrentada por aquele Estado.
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Mas, por diversas vezes, também, Paulo Paim, V.
Exª tem, em conjunto com os outros Senadores do Rio
Grande do Sul, reclamado, às vezes, da geada. E, em
um terceiro momento, V. Exª tem, assim como diversos
Senadores desta Casa, batalhado muito para que a
gente viabilize o crédito, os recursos para a agricultura
de diversas formas: recursos para socorrer no momento da seca, o recurso para socorrer no momento da
geada e o recurso para chegar com políticas perenes
em todos os momentos. Portanto, para tratar dessa
questão do desenvolvimento.
O Plano Safra do Brasil, meu caro Paulo Paim,
esse Plano Safra que vigora nesse momento, é da ordem de R$21 bilhões. Portanto, se compararmos com
2002, 2003, isso significa mais de dez vezes. Naquela
época, o Plano Safra chegava à cifra de R$2 bilhões.
Então, estamos falando de R$21 bilhões.
No dia de ontem, Senador Paulo Paim, nós tivemos o lançamento do Plano Safra na Bahia, com
participação dos recursos da União e recursos do Estado da Bahia. O Plano Safra é de R$5 bilhões para
o Estado da Bahia.
Lá estava o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um representante do nosso Ministro Pepe Vargas; lá estava um representante da Ministra Tereza,
do Ministério do Desenvolvimento Social; estava lá o
representante do Ministério da Integração, inclusive
o presidente da Codevasf, que é um baiano, o Elmo.
O Ministro César Borges até representava naquele ato o Governo Federal, apesar de ser do Ministério dos Transportes. Eu até brinquei e disse que a
presença do César Borges é boa para ajustarmos a
produção à questão das estradas, senão não há como
escoar a produção.
Mas, desses R$5 bilhões, nós temos o desafio
enorme de executar, Paulo Paim, na agricultura familiar, R$1,2 bilhão. Portanto, ter a capacidade de realizar. No ano passado, ou seja, no Plano Safra anterior,
nós realizamos cerca de R$1,1 bilhão. Para agora, o
Governador Jaques Wagner, através da Secretaria de
Agricultura, fez o desafio da execução de R$1,2 bilhão.
Então, neste Plano Safra, nós estamos enxergando aí a possibilidade de atender todas as frentes
da agricultura familiar na Bahia. E é óbvio que a diferença para chegar aos R$5 bilhões do Plano Safra nós
utilizaremos em outras frentes, como no café, no leite,
ou na cultura do sisal, na agropecuária, em uma das
crescentes produções do Estado da Bahia, na produção de frutas, ali na região do Vale do São Francisco,
com irrigação.
Portanto, tomamos a dianteira, a ousadia de realizar esse movimento numa clara e crescente demons-
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tração de que o Estado da Bahia tem pautado a sua
economia levando em consideração o que acontece
em cada vida, o que acontece em cada lugar, o que
acontece nos Municípios. Isso é importante inclusive
para entendermos, Paulo Paim, outra proeza que esta
semana nos revela o crescimento no Estado da Bahia.
A produção industrial no Brasil cresceu, comparada com junho de 2012, 0,2%. A produção industrial na
Bahia nesse mesmo período, de junho de 2013 a junho
de 2012, cresceu 5,9%, o que significa quase 30 vezes
mais do que cresceu a produção industrial no Brasil.
É óbvio que alguém pode levantar: mas isso é resultado da captação de recursos para a energia eólica,
na área do setor mineral, da consolidação de diversos
parques industriais na Bahia, da ampliação do polo
petroquímico, enfim, da natureza da indústria, mesmo
a indústria do conhecimento, a indústria de software.
Mas eu estou relatando a questão da agricultura familiar porque é importante. Essa contribuição foi
decisiva para inclusive trabalharmos com o processo
de verticalização daquilo que extraímos do campo, o
que é muito importante: a produção de sucos, a produção de outros componentes que são retirados da
terra e processados.
Portanto, esse foi um ato muito importante no
dia de ontem. Associado ao anúncio do Plano Safra,
o Governador Jaques Wagner também fez a entrega
das máquinas aos Municípios.
Nós já havíamos entregado mais de 290 equipamentos, Paulo Paim, como complemento daquela
ação em relação ao prolongamento da estiagem, com
patróis, com retroescavadeiras, com caminhões, enfim,
com diversos equipamentos que nos permitem exatamente preparar o terreno.
E olhe você que coisa interessante. Nesse final
de semana eu estive andando em diversos lugares da
Bahia e eu conversava com o Presidente da Assembleia
Legislativa, Marcelo Nilo, que, depois de uma viagem,
foi para outra banda, até muito próxima do meu amigo Valadares, em Sergipe, que é onde temos a maior
produção de feijão.
E nós estamos perdendo, Senador Valadares.
Terminamos perdendo o feijão, aquele que estávamos
perdendo para a seca, agora estamos perdendo para
a chuva naquela região. Quando não é num extremo,
é no outro.
O fundamental para a chegada desses equipamentos foi exatamente a oportunidade do agricultor
preparar esse terreno. A construção de aguadas, a
limpeza de tanques, a abertura de novos tanques, a
consolidação, inclusive, com a instalação de cisternas;
a possibilidade efetiva de construção de sistemas sim-
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plificados para que o agricultor possa armazenar essa
água que agora cai.
E mais ainda, Senador Paulo Paim, é importante a gente chamar a atenção para a ação dos nossos
bancos, tanto o Banco do Brasil quanto o Banco do
Nordeste, no que diz respeito à agilidade. Aprovamos aqui duas medidas provisórias para atacar essa
questão dos efeitos da seca, ou para minorar, ou para
tentar, pelo menos, salvaguardar o patrimônio desses
agricultores. Mas é preciso agilidade. Para que a renegociação se estabeleça, é necessário que o Banco do
Nordeste, principalmente, que tem baixa capilaridade,
crie um mecanismo de envolvimento de cada agricultor
para que cada agricultor possa renegociar essa dívida.
Estamos também discutindo com o Governo Federal os vetos que foram aportados à Medida Provisória
nº 610 para outros setores, como a questão do PES
(Programa de Empreendedorismo Social), a questão
do cacau. Portanto, é fundamental, nessa campanha
– e foi esse o apelo que o Governador Jacques Vagner fez ontem aos prefeitos; para o envolvimento dos
prefeitos nessa comunicação –, que as prefeituras se
envolvam no sentido de chamar esses agricultores.
Para se ter uma ideia do que isso signifca, Senador Paulo Paim, no que diz respeito ao alerta dos
agricultores, temos o exemplo do Seguro-Garantia. Se
não houvesse uma mobilização em toda a Bahia, nesse
período mais extremo da seca, nós não teríamos tido
um resultado positivo no aporte de recursos. Na Bahia,
nós recebemos algo em torno de R$240 milhões, em
cada Município, para esse período mais difícil, sendo
pagos com o Garantia-Safra.
Portanto, esse dinheiro, injetado, supera, em muito, as dificuldades, ainda que não resolva. Por isso, é
fundamental o pagamento do Garantia-Safra e também a renegociação das dívidas, para tornar o agricultor adimplente, para que ele possa, de novo, buscar
recursos, e agora, com a chuva e com as sementes,
retomar o processo da sua plantação.
Então, é fundamental isso para que a gente tenha
uma ideia efetiva do que é possível fazer nesse aspecto. Eu conversava, por exemplo, no último sábado, na
cidade de Baixa Grande, com o Prefeito de Quixabeira,
Eliezer, que lá estava e é prefeito de uma cidade de
9.500 habitantes. Ele me dizia: Pinheiro, eu fiz quase
mil Garantias Safras. Portanto, 10% da população da
cidade, 950, quase 1.000 agricultores receberam o Garantia Safra. Esse recurso foi insuficiente para injetar
ali, talvez um valor três vezes superior ao que é o FPM.
Portanto, interfere na economia, incide diretamente na
vida da cidade, resolve o problema individual do agricultor, que pode ali comprar um alimento, pagar as suas
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contas. Portanto, são componentes dessa estrutura
que se pensa hoje em relação ao desenvolvimento no
campo que têm outros desdobramentos.
Por exemplo, o Plano de Segurança Alimentar, a
compra antecipada da produção agrícola, o PAA, ou
o Programa Mais Alimentos, que permite, com essa
política, que o agricultor possa adquirir equipamentos,
comprar desde o facão até o trator. Na Bahia, Senador Paulo Paim, particularmente, nessa compra de
equipamentos agrícolas, o agricultor paga juro zero.
E, no caso específico do Garantia Safra, na Bahia,
nós aprovamos duas medidas importantes. Uma para
que o Estado pudesse pagar metade do que o agricultor tem de pagar para viabilizar a sua relação com
o banco, para receber o Garantia Safra e pagar também metade do que o Município deveria pagar, para
torná-lo adimplente e, consequentemente, promover
a entrada dos recursos do Garantia Safra.
Então, é uma operação para encontrar a vocação
de um Estado que tem 600 mil agricultores vivendo da
agricultura familiar, de um Estado que tem 270 Municípios cravados no semiárido. Consequentemente, essa
é a única forma de renda. Ainda que nesse semiárido,
aqui, ali, acolá, você tenha uma atividade mineral ou a
chegada de uma indústria ou coisa do gênero, o forte
de um Estado como a Bahia é exatamente a agricultura, a agropecuária.
Na seca, Paulo Paim, ou nessa esticada, digamos
assim, da seca, nesse período, a Bahia perdeu 1 milhão do seu rebanho bovino. Esse é um dado expressivo. A gente sempre costuma dizer que esses dados
são levantados do animal que teve a morte morrida.
Você ainda tem situações, como nessa cidade que citei aqui, Baixa Grande, onde encontrei um agricultor
que disse: “Pinheiro, eu tinha 19 cabeças de gado e
vivia, inclusive, da extração do leite. Fui obrigado a me
desfazer de algumas para o abate, outros, eu assisti
à morte ali no pasto. Nem sei se podia chamar aquilo
de pasto, pela devastação que estava”. Esse sujeito
perdeu as 19 crias. Ele me disse: “Hoje estou criando
galinha, tentando ver se me reequilibro para voltar a
adquirir algumas cabeças de gado, para voltar a ter minha atividade, porque é da roça que eu vivo. Portanto,
é dessa labuta que tiro o meu sustento e que, com o
suor do meu rosto, sustento a minha família”.
Então, foi muito importante o lançamento desse
programa, porque a gente pôde, no dia de ontem, entregar a regularização de terras, de títulos de posse,
batendo todos os recordes. É importante registrar aqui,
Senador Paulo Paim, que, quando tive oportunidade
de participar da administração do Governador Jaques
Wagner, em 2009, nós chegamos ao Estado e tínha-
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mos quatro mil contratos do Garantia Safra – quatro
mil. Ontem, o Secretário de Agricultura anunciava que
já tínhamos atingido mais de 200 mil contratos e que
o desafio para esse próximo período é realizar 300 mil
contratos do Garantia Safra.
Portanto, é nessa esteira, é nessa caminhada
que é possível promover o desenvolvimento local, e
isso cria outra sinergia. Na economia da Bahia, hoje,
meu caro Paulo Paim, um dos elementos decisivos
para sustentar a economia, nesse momento de crise,
é o varejo, é a compra no minimercado em cada cidade. Cada minimercado desse, como também passou a
ter um volume maior de vendas, cada pessoa passou
a empregar uma pessoa a mais. Por isso nós vamos
encontrar, dos 530 mil empregos gerados na Bahia,
nesse último período do Governador Jaques Wagner,
uma presença expressiva de geração de postos de trabalho oriundos da agricultura e da pecuária. Portanto,
encontramos no varejo, mas a atividade econômica,
volto a frisar, dessas cidades, é uma atividade econômica pautada exatamente nessa realidade, ou seja, a
realidade de cada canto, com suas especificidades, com
a possibilidade inclusive de sustentação das famílias.
Além dessa questão de máquinas, regularização
de terras, distribuição de sementes, da política do leite,
uma medida importantíssima adotada pelo Governo
do Estado é a consolidação de entrepostos, a consolidação de frigoríficos, matadouros, para se dar não só
uma garantia à qualidade dessa carne, como também
permitir a saída para um outro tipo de produto, que é
a utilização do couro desses animais, o que efetivamente alimenta uma indústria que já se estabeleceu.
Por exemplo, Senador Paulo Paim, a cidade de
Ipirá, que fica em torno de 100Km de Feira de Santana
e consequentemente pouco menos de 200Km saindo
de Salvador, tem uma localidade, lá no Peixe, como é
chamado, onde as pessoas já trabalham o artesanato,
confecção de matéria e material oriundo exatamente
do couro para sobreviver e não só o artesanato, mas
a produção de carteiras, de sandálias e de casaco.
O Município de Tucano, na Bahia, região próxima
à cidade de Euclides da Cunha, há um povoado conhecido como povoado de Tracupá, onde as pessoas
vivem exatamente da atividade de produção a partir
do couro, mas esse couro, Senador Paulo Paim, vem
de fora do Estado da Bahia, vem de fora, majoritariamente comprado fora.
Então, a ideia que se trabalha no Estado hoje é
aproveitar o rebanho, o que se abate hoje no Estado
e ter uma política até de educação, de aproveitamento desse couro. Por exemplo, é muito comum que um
proprietário de gado ferre o seu gado, bote a sua mar-
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ca, e às vezes a marca colocada em uma determinada
posição inviabiliza a utilização desse couro. Então, é
fundamental que a gente adote essa política com os
matadouros, com o aproveitamento do couro, para isso
ir para a indústria e consequentemente criar uma cadeia. No caso específico da pecuária, ainda estamos
trabalhando firmemente no aproveitamento do leite e
na consagração dos laticínios.
Estive com o Governador Jaques Wagner, no
extremo sul da Bahia, também onde tivemos oportunidade de assistir a inauguração de um grande laticínio
que compra o leite na mão do pequeno, o laticínio da
vaca, em todo o extremo sul.
Nós encontramos também, na região oeste, outra
experiência, em Serra Dourada, onde o laticínio tem
uma relação com 10 mil agricultores; 10 mil agricultores, um pequeno laticínio. Portanto, gera renda para
10 mil famílias, todos eles pequenos que, na produção
do leite, vão fornecendo para esse laticínio.
Então, a política adotada no dia de ontem é, na
realidade, toda encaixada num conjunto de atividades
para permitir que se desdobre em atividades econômicas, em geração de renda e interfira diretamente
na economia dos Municípios, quebrando a lógica de
que a atividade econômica só ocorre na região metropolitana, como no nosso caso específico, porque
temos lá, o Polo na região metropolitana, na região de
Camaçari, ou as atividades de petróleo, que se espalham pela região metropolitana, como no caso de São
Francisco do Conde, estendendo-se até a região de
Catu, Alagoinhas, enfim. Portanto, uma lógica de ter
a oportunidade de interferir diretamente na atividade
econômica de todo o Estado, volto a insistir, encontrando a vocação de cada canto. E introduzindo inovação,
introduzindo tecnologia a partir do campo, a partir da
própria atividade industrial, com novas técnicas, com
a capacidade inclusive de ajudar na comercialização.
Uma coisa fundamental que o Governador Jaques Wagner vem adotando no Estado como uma política expressiva é a malha rodoviária. Nós já fizemos,
até esse momento, a recuperação de mais de sete
mil quilômetros de estradas estaduais, não é a malha
Federal. Estou me referindo aqui à malha estadual.
De nada adianta incentivar a agricultura, incentivar o
desenvolvimento em cada cidade dessas, e depois o
agricultor não ter como escoar sua produção. Então,
a política de estimular e ampliar os nossos perímetros irrigados, caso do salitre e o baixio, ali na região
de Xique-xique e Irecê; a chegada, inclusive de água
para permitir o consumo humano, estabilizar a segurança hídrica, mas também o consumo animal e o uso
dessa água para a produção. A utilização de técnicas
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para extração de água do subsolo, como no caso do
aquífero tucano, com os poços sendo perfurados a
400 metros abaixo da lâmina d’água e o atendimento
numa região que convivia com dificuldades imensas.
Hoje são 91 mil pessoas atendidas, tanto para o consumo humano quanto para o consumo animal e também para a produção.
Então é fundamental que esses programas dialoguem entre si. Por isso, no dia de ontem, foi muito importante a presença do Ministério do Desenvolvimento
Social para que a gente tenha clareza de que o passo
seguinte do Bolsa-Família pode ser dado. E é essa
experiência que a gente está vivendo na Bahia, para
você chegar com o Bolsa Família para quem precisa,
chegar com o Bolsa Estiagem num momento de dificuldade, mas dar o salto seguinte, que é exatamente
o crédito para o agricultor, o Plano Safra, o recurso
para o empreendedor individual, o recurso para essas
figuras também trabalharem a partir de outro tipo de
atividade relacionada com a agricultura, relacionada
com o comércio, ter a oportunidade de também disputar um outro mercado de trabalho. Então, você vai
criando uma sinergia, uma rede, do ponto de vista da
economia, para atender uma demanda de um Estado de 14 milhões de habitantes, espalhados, em 417
Municípios, mas convivendo ainda com uma herança
que eu diria das mais perversas, pela ausência de
uma estrutura capaz de integrar esse nosso Estado,
meu caro Suplicy.
Por isso é fundamental a construção que nós temos lá em curso, da ferrovia Oeste/Leste, a construção
dos poços, dos novos aeroportos, das estradas, para a
gente permitir exatamente que esse desenvolvimento
possa se estabelecer, principalmente nos Municípios.
E uma outra expectativa nossa, Senador Suplicy, completando esse eixo de investimentos, é a decisão da
Presidenta Dilma de nos autorizar incluir na Medida
Provisória nº 613 recursos da ordem de 3 bilhões de
reais, para que a gente tenha a oportunidade de ajudar os Municípios brasileiros que enfrentam uma dificuldade imensa.
Não poderíamos dizer que é justo? É justo sim, o
fato da isenção, num momento de economia você mexer no IPI para tentar reaquecer a economia, mas em
cada mexida dessa, Suplicy, a gente tira um pedacinho
ali, a gente tira da veia de cada Município.
Então, a reinjeção desses recursos, esses R$3
bilhões, pode significar muito na medida em que vamos
ajudar Municípios, principalmente Municípios carentes.
Um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Governo/PT – SP)
– Quando V. Exª mencionou os avanços que tem havi-
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do pelo Governo estadual de Jaques Wagner, com o
Governo Federal de Dilma Rousseff na Bahia...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Governo/PT – SP)
– ... inclusive para enfrentar o problema tão dramático e prolongado da seca e ressaltou para onde vai o
Programa Bolsa Família com diversos aspectos que o
Ministério do Desenvolvimento Social tem colocado, é
importante ressaltar que o Estado da Bahia é um dos
Estados que está avançado na chamada busca ativa
de proporcionar a todas aquelas pessoas que realmente têm o direito de receber o Bolsa Família de,
efetivamente, estarem recebendo. Eu tenho acompanhado isso e sei que a Bahia é um dos Estados que
mais tem avançado além desses outros programas
de inclusão social que V. Exª mencionou. Mas quero
aqui lembrar que já é lei aprovada por consenso do
Senado em dezembro/2002, consenso da Câmara, dezembro/2003, sancionado pelo Presidente que passo a
passo – e, o Bolsa Família é o caminho nessa direção
–, até que um dia teremos a renda básica incondicional.
Eu até convido V. Exª como um dos pré-candidatos a
governador do Estado da Bahia para colocar no seu
programa essa perspectiva e quero aqui me colocar
à inteira disposição de V. Exª para dialogar sobre isso
e, quando avaliar por bem realizarmos um debate lá
na Bahia sobre esse tema, estou à disposição de V.
Exª como meu companheiro aqui no Senado Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Governo/PT
– BA) – Claro, Senador Eduardo Suplicy, eu que agradeço e até tenho, por diversas vezes, dialogado com
V. Exª sobre isso pelo fato de avaliar que esse é um
dos mecanismos mais eficientes para a gente chegar
nessa turma do campo. Não só pela capacidade que
se tem de fazer chegar a cada cidadão desse, eu diria,
uma segurança do ponto de vista da sua renda, como
um impulso à economia local.
Essa – diria – é a grande alternativa porque se
consegue trabalhar desde o pequeno Município até
um Município mais avançado e ele tem a justeza de
enxergar exatamente e tratar diferentemente aqueles
que não são iguais.
Então, portanto, se compararmos, por exemplo,
um município lá no semiárido com um município que
está na região da capital, na região metropolitana que
tem um movimento industrial, é desproporcional você
achar que é possível fazer um per capita do FPM, da
mesma forma que se trata um Município no semiárido
e um Município em uma zona já industrializada.
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Então, portanto, a proposta de V. Exª é muito importante e eu, por diversas vezes, inclusive, cheguei
a usar como exemplo o que se processou no Quênia,
nas Filipinas, até o aproveitamento da utilização de
tecnologia, para que essas pessoas acessem ao crédito de forma mais rápida, sem terem que se deslocar da sua cidade para ter que procurar o banco que
geralmente está em uma cidade nas cidades que são
sedes nas regiões.
Então, é muito importante isso para dar essa cobertura a todo esse programa, dar a segurança a esse
agricultor, Senador Eduardo Suplicy...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Governo/PT
– BA) – ... e você criar um ambiente verdadeiramente
de desenvolvimento econômico local. Esse é o desafio.
Então, Senador Paulo Paim era isso que tinha
a dizer e acho que é importante reafirmarmos aqui o
nosso chamamento para essa questão do cumprimento
por parte das instituições financeiras para que tenhamos efetivamente sucesso, ou seja, renegociar essa
dívida, mas colocar mais recurso para que o homem do
campo continue produzindo e tirando o sustento para
a sua vida, para a sua família e contribuindo para a
economia local e para a economia do Estado da Bahia.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro.
Passamos a palavra de imediato ao Líder do PR,
Senador Blairo Maggi e na sequência falará o Senador Waldemir Moka e depois o Senador Sérgio Souza.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força. PR
– MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ouvintes da Rádio e da TV Senado:
Poucos dias atrás, tive a grata satisfação de visitar
o Paraguai, nosso vizinho, amigo e parceiro em diversas atividades econômicas capitaneadas pela gigante
Hidrelétrica de Itaipu, bem como, é sempre importante recordar, como o membro Fundador do Mercosul.
Particularmente, posso dizer que a minha visão
do passado hoje se transformou em uma forte empatia por essa nação amiga, visto que passei toda minha
juventude na cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e, na época, costumava visitar o Paraguai, nos
idos dos anos 70. Tenho que confessar que aquela
visão que eu tinha de fronteira nada tem a ver com a
realidade dessa nação hoje.
Durante dois dias, percorri parte da região oriental, que são 362Km, ao sul da capital, Assunção, onde
ficam localizados os planaltos orientais, uma continuação do planalto meridional brasileiro.

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Lá constatei uma grande transformação: a organização planejada da agricultura e pecuária ocorrida
na região, aonde, conjuntamente, ao longo de mais
de cinco décadas, vem acontecendo um verdadeiro
salto em direção a um futuro de prosperidade, com a
indubitável participação de nossos orgulhosos compatriotas, os chamados “brasiguaios”, que somam, hoje,
8% da população do Paraguai e que, de mãos dadas
com os nossos irmãos paraguaios, vêm trabalhando
com afinco em prol do progresso dessa nação amiga.
Ao desembarcar no Aeroporto Silvio Pettirossi,
em Assunção, e durante todo o trajeto percorrido pelo
país, pude sentir uma profunda espontaneidade no
acolhimento dado por aquele povo, humilde, porém
austero, cordial, educado e verdadeiros anfitriões.
Em Assunção, mantive vários contatos com diversas autoridades, grupos de empresários do setor do
agronegócio e da construção civil e, sem dúvida, pude
constatar o verdadeiro aquecimento da sua economia
em tão curto tempo.
Tive a honra e a grata satisfação de ser recebido,
em audiência privada, pelo Sr. Horacio Manuel Cartes
Jara, um jovem político, nativo da capital, Assunção,
eleito por sufrágio popular em abril do corrente ano,
que assume, nesta quinta-feira, a Presidência da República do Paraguai e, por coincidência, também opera na área do agronegócio, além de outras atividades
econômicas.
Dialogamos sobre diversos temas sociopolíticos
durante mais de 60 minutos, e, na ocasião, me foram
apresentados alguns dados de economistas do governo demonstrando que eles continuam com grande
otimismo em relação ao crescimento da nação.
Realmente, pode-se verificar que o Paraguai, hoje,
com uma população de 6,5 milhões de habitantes, dos
quais 70% são compreendidos por jovens ou pessoas
em plena capacidade laboral, com um índice de alfabetizados de 94%, com o agronegócio, que desempenha
o papel motor da economia, chegando a atingir cifras
de 75% de suas exportações, com um compêndio de
leis que são utilizadas para atrair investidores, a exemplo da Lei de Maquila e da nova lei das PPPs, é hoje
o país que mais cresce na América, apesar de suas
dificuldades sociais e econômicas.
De acordo com dados do Banco Central paraguaio, do FMI e da Cepal – Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe, o Paraguai vai liderar o
crescimento econômico da região em 2013, com uma
estimativa de elevação de 10% do seu PIB.
Um dos temas da audiência com o Presidente
eleito do Paraguai foi o papel do Paraguai no Mercosul,
mais em específico a relação futura com o seu irmão
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Brasil, quando o Presidente daquele país enfatizou o
desejo de continuarmos trabalhando de mãos dadas,
bem como deixou claro que não serão poupados esforços para que isso venha a acontecer.
Deixou claro também que o Paraguai é um país
soberano, e, como tal, suas atitudes, decisões e anseios
do seu povo devem ser respeitados, expressões das
quais compartilho em número, gênero e grau.
Paraguai e Brasil sempre andaram e andarão de
mãos juntas, a história nos cobra isso.
O Brasil deve rever sim seu posicionamento, olhar
para essa nação amiga e fazer jus à nossa história,
que prospera a nossa relação, afinal de contas a história é o fiel da balança aqui; Paraguai e Brasil juntos já
demonstraram ao mundo do que são capazes: Itaipu.
A maior represa do mundo, na época, foi projetada pelo nosso País e logo construída a duas mãos.
Paraguaios e brasileiros ali trabalharam de sol a pique,
até que surgiu ali e realizaram um sonho até então
inimaginável.
Não podemos nos esquecer de que, ao mesmo
tempo, acontecia um avanço mais silencioso, porém
não menos importante, que marcaria para sempre o
futuro próspero que hoje se vivencia por todo o território nacional paraguaio, e esse avanço econômico
foi o agronegócio.
Mais uma vez de mãos dadas, brasileiros e paraguaios, criaram uma verdadeira revolução econômica,
desta vez no campo através das lavouras, transferindo
tecnologia, know-how, experiências culturais, gerando
empregos e contribuindo consideravelmente para o
aumento do PIB paraguaio.
Ao longo do nosso encontro, a questão da pobreza
em seu território também foi abordada. Sua principal
plataforma na corrida presidencial foi “a erradicação
da pobreza”.
Concedo um aparte ao Senador Sérgio Souza,
do Paraná, que é vizinho e amigo também do Paraguai
no Sul do Brasil.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Obrigado, Senador Blairo Maggi. V. Exª que tem também suas origens no oeste do Paraná conhece bem
as relações dos brasileiros com o Paraguai. Em dois
aspectos devemos fazer uma reflexão sobre as relações
do Brasil/Paraguai. A importância para os brasileiros.
O Brasil tem na sua base da formação cultural essa
miscigenação vinda de imigrantes. O Brasil foi colonizado por europeus, africanos. E a colonização que
ocorreu no meio rural foi feita por alemães, italianos,
por aqueles vindos do leste europeu, os ucranianos,
os poloneses. E vieram, no início, para o sul do País,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E esses têm, na
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sua base de formação, a migração. Eles migraram, eles
são desbravadores. Vieram para o Brasil para desbravar o País. Eles saíram do Rio Grande do Sul, Senador
Paim, e de Santa Catarina, desbravaram o sudoeste e
o oeste paranaenses e foram ao Mato Grosso do Sul,
ao Mato Grosso, a Rondônia. Eles foram ao Brasil todo
e também foram ao Paraguai. Hoje, há cerca de 500 mil
brasileiros e descendentes de brasileiros residindo no
Paraguai. São esses brasileiros que levaram para lá,
como levaram para vários Estados brasileiros e estão
levando para a região do Matopiba, a região do norte
da Bahia, do sul do Tocantins, do sul do Piauí, também
pegando uma região de Goiás, novas tecnologias e o
poder de cultivar a terra que é próprio daqueles que
vieram da Europa, passando pelo Sul do Brasil, e hoje
estão lá. Quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento
e dizer que o Paraguai é muito importante para o Brasil, para os brasileiros que lá vivem e também para os
brasileiros que vivem aqui, que vão ao Paraguai diariamente, aos milhares, para fazer compras. Eu tenho
dito que, em curto espaço de tempo – eu acho que
em 10, 20, 30 anos –, nós vamos ao Paraguai para
fazer turismo e não para fazer compras, porque vamos
comprar aqui com o mesmo valor. Parabéns, Senador
Blairo, pelo pronunciamento.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.
Senador Paim, o que tem de gaúcho no Paraguai
também não é brincadeira!
Eu visitei um cerealista, Carlos Trociuk, que tem
um belo porto no Rio Paraná. Ele financia a agricultura, Senador Moka. Aí eu entendi que gaúcho, mesmo pulando a fronteira, não perde o jeito de ser. Lá,
há ucranianos, alemães, brasileiros, particularmente
os gaúchos, uma série de nacionalidades que fazem
agricultura. E ele estava me dizendo, Senador Sérgio
Souza, que, na hora de financiar, todos os demais
agricultores, menos os brasileiros, os gaúchos, sempre
tomam o crédito estritamente necessário para fazer o
seu negócio. Ele me disse que os gaúchos, os brasileiros lá não são diferentes dos do Rio Grande do Sul,
do Brasil: se oferecerem R$1.000,00 por hectare de
custeio, eles pegam; se oferecerem R$2.000,00, eles
também pegam. Eles estão sempre querendo fazer
um pouco mais. Esse é o espírito do brasileiro que
está no Paraguai.
Concedo um aparte ao Senador Moka, do Estado
do Mato Grosso do Sul, também vizinho dos paraguaios.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Senador Blairo, eu tenho uma ligação – eu diria – muito forte, pois sou nascido em Bela Vista, uma
cidade que faz...
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) –... fronteira.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) –... fronteira com outra. Nós as chamamos cidades
gêmeas, porque, do outro lado, ao atravessar o nosso
Rio Apa, está Bella Vista, no Paraguai. Fui criado nessa
região com a qual tenho uma ligação muito forte. Conheço a cultura paraguaia, a sua tradição, a comida.
E essa tradição paraguaia é tão forte que eu vou lhe
dizer uma coisa: é muito comum, Senador Paim, em
função até da ida dos gaúchos, que em toda cidade
do Mato Grosso do Sul sempre haja um CTG. Onde
existe gaúcho existe um CTG. Em Bela Vista, a minha
cidade, a cultura paraguaia é tão forte que curiosamente os gaúchos não conseguiram montar um CTG...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – E se estabelecer.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) –... porque lá ainda se dança a polca paraguaia
– engraçado, não é? –, com a música tradicional. Mas,
evidentemente, o Senador Blairo Maggi traz aqui uma
concepção sobre a posse de um novo Presidente. Eu
quero aqui, Senador, me somar ao seu discurso, no
sentido de dizer que pelo menos na fronteira não existe rivalidade – pelo menos, eu não conheço – entre o
brasileiro e o paraguaio. Isso vale para Porto Murtinho;
Isla Margarita; Caracol; San Carlos, do outro lado; Bela
Vista; Ponta Porã, Pedro Juan Caballero; Capitán Bado,
que faz também limite com Coronel Sapucaia, e assim
por diante. Na verdade, há uma ligação muito fraterna.
É muito comum ver brasileiros, filhos de paraguaios,
e os paraguaios já que têm toda uma ligação com o
Brasil. Mas V. Exª está dizendo – e eu tenho isso comigo também – que muitos empresários brasileiros
estão indo para o Paraguai em razão da proposta do
Presidente que ganhou a eleição de realmente fazer
um governo voltado para criar essa infraestrutura e aumentar a produção. E, para isso, está, evidentemente,
dando segurança jurídica ao investimento. Eu não tenho dúvida de que o custo da produção no Paraguai
é um atrativo para qualquer investimento, porque eles
têm energia abundante e barata, em função de Itaipu,
e também uma mão de obra mais barata do que a do
Brasil. E dessa parceria eu não tenho a menor dúvida. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o Governo
brasileiro e nós do Senado... Eu tive oportunidade, na
época, de me solidarizar com os Senadores paraguaios
naquele episódio do afastamento do Presidente Lugo
e na posse do Presidente. E hoje eu quero ser um dos
Senadores que vai estimular esse intercâmbio, esse
relacionamento. Saúdo V. Exª e digo aos paraguaios
irmãos que estão me ouvindo o seguinte ditado usado

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

na fronteira: quando o povo quer, o povo se une. E eu
acho que isso está acontecendo. Quer dizer, não há
exército que segure; é o povo que quer. Eu acho que,
depois de uma eleição democrática, o sentimento do
povo paraguaio é exatamente de que possam melhorar as condições de vida do povo trabalhador do querido irmão Paraguai. Obrigado, Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT) – Muito obrigado, Senador Moka.
Eu, Senador Moka, tive oportunidade, na conversa
com alguns empresários e também políticos, de constatar que, talvez, o maior exemplo que o Paraguai deu
de observância à legislação, ao dizer que é um país
que quer seguir o caminho da democracia, foi quando
fizeram o impeachment do Presidente Lugo. Não vou
entrar no mérito se foi certo ou errado, mas fizeram
com base na Constituição paraguaia, colocaram o Vice-Presidente, que está encerrando o mandato, e houve
uma eleição livre e democrática com um vencedor.
Portanto, o Paraguai dá uma demonstração de
que segue o caminho da democracia e deve, sim, ser
readmitido no nosso bloco do Mercosul para que possamos somar e continuar os trabalhos, a exemplo do
Brasil, que está trabalhando incansavelmente em seus
programas sociais, como o Bolsa Família, o programa
de erradicação da extrema pobreza – o PAC contra a
miséria –, e o da geração de empregos, entre outros.
Concluindo, disse ao Presidente eleito, Cartes,
que, a partir daquele momento, ele acabara de ganhar
um sincero amigo, em virtude de suas claras colocações a respeito de como pretende governar o país, com
as características de seu povo e sua plena soberania
inquestionável, marca de qualquer nação democrática.
Coloquei-me a sua inteira disposição no sentido
de prestar qualquer ajuda em nível oficial e particular,
como Senador da República Federativa do Brasil, e
com possível apoio da minha Bancada no Senado,
contribuindo para aquilo que seja útil para o bom desempenho de seu período de governabilidade e para
uma contínua e próspera aproximação, cada vez maior,
das nossas nações.
Por derradeiro, quero agradecer às autoridades.
Agradeço ao Embaixador Eladio Loizaga, que já foi
confirmado como Ministro de Relações Exteriores do
Paraguai; ao meu amigo e Senador Luis Alberto Castiglioni, líder da bancada do Partido Colorado no Senado da República do Paraguai...
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT) – ... e também ao Intendente de Assunção, Sr.
Arnaldo, que nos recebeu na Intendência de Assunção.
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Para finalizar, Presidente Paim, quero desejar
ao Presidente eleito do Paraguai, Sr. Cartes, que tenha um excelente mandato para que consiga cumprir
com toda a agenda proposta para o Paraguai. Senti,
no âmbito do empresariado, um ânimo muito grande
de que o Paraguai se moverá em direção ao crescimento, ao desenvolvimento, enfim, a tudo aquilo com
que nós sonhamos e que queremos para uma nação.
Por último, agradeço, mais uma vez, ao Senador Luis Alberto Castiglioni, que me recebeu em sua
casa. Lá sua esposa foi para a cozinha – coisa rara de
se ver aqui no Brasil – e fez um belíssimo jantar para
mim e para aqueles que me acompanharam nessa
visita ao Paraguai. Portanto, quero aqui deixar o meu
sincero agradecimento, o meu reconhecimento e a
minha admiração.
Mais uma vez, quero dizer que o que eu pensava do Paraguai, que o que eu conhecia da Ciudad del
Este não tem nada a ver com o Paraguai que conheci
no interior e com o povo educado que vi por lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Esse foi o Senador Blairo Maggi.
Passamos a palavra, agora, ao Senador Sérgio
Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Blairo Maggi, eu já tive também
a oportunidade de conhecer um pouco do interior do
Paraguai. Realmente, há terras maravilhosas, campos
agricultáveis, pessoas de bem e, inclusive, cidades que
receberam o nome de cidades paranaenses, regiões
que receberam o nome de regiões do Paraná, que é
o meu Estado.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs.
Senadores, caros telespectadores da TV Senado, caros
ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, volto à tribuna para dar continuidade ao pronunciamento
que realizei na última terça-feira sobre a violência na
cidade de Curitiba, capital do meu Estado do Paraná.
Em verdade, trata-se de continuar analisando
uma série de reportagens intitulada “Crime sem castigo”. É assim que chamou o jornal Gazeta do Povo a
série de reportagens que vem produzindo para relatar
a quantidade de homicídios no Estado do Paraná, mas
em especial na capital do Estado, que totalizou 5.806
homicídios somente em Curitiba nos últimos dez anos.
Desses 5.806 homicídios, o jornal Gazeta do Povo
fez uma análise em mil e, a partir daí, construiu uma
série de reportagens intitulada “Crime sem castigo” e
publicada diariamente, ao longo de toda semana que
passou, no referido jornal.
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Nesta oportunidade apresentarei dados e reflexões sobre as matérias veiculadas entre os dias 7 e 11
de agosto que, igualmente ao material anterior, decorrem de um levantamento minucioso, realizado em 18
meses pelos repórteres Rogerio Galindo, Rosana Félix,
Bruna Maestri Walter e José Marcos Lopes, sobre mil
dos 5.806 casos de assassinatos ocorridos na cidade
de Curitiba entre os anos de 2010 e 2013.
Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores e, sobretudo, curitibanos e curitibanas que nos assistem pela TV
Senado, a continuação da série “Crime sem castigo”
amplia a minha perplexidade diante do que considero
a falência do sistema de segurança pública na nossa
capital.
Por exemplo, parece-me muito preocupante o fato
de que a prova técnica não aparece em 81% dos mil
inquéritos analisados pela Gazeta do Povo.
Dizem os especialistas que todo crime deixa rastros, mas isso significa que sempre a polícia vai atrás
desses rastros. As análises especiais presentes nos
casos mais graves, como exames de sangue, de DNA
e imagens de câmeras, corroboram o trabalho policial
ou apontam linhas a serem seguidas, além de usualmente afastarem as dúvidas do caso concreto.
Em Curitiba, Sr. Presidente, entretanto, os exemplos citados são excepcionais, e, na maioria das vezes,
a polícia não conta com provas desse gênero para descobrir quem é o culpado, afinal, dos mil casos analisados, apenas 190 deles contavam com provas técnicas,
executados os dois exames mais básicos: a necropsia
e o exame no local do crime. Não há, nesses casos,
qualquer perícia de telefones celulares, confrontos balísticos, imagens de câmeras de segurança, análise de
impressões digitais ou testes de DNA. A maioria das
investigações, Sr. Presidente, porém se baseia apenas nas declarações de testemunhas que, por vezes,
podem culminar para o mero confronto de versões.
Pior do que isso, no entanto, é constatar que, além de
poucas provas técnicas, nem os exames obrigatórios
constavam em todos os mil inquéritos analisados pela
reportagem. Em 11% dos inquéritos lidos, não havia o
laudo de necropsia que serve para determinar a causa
da morte e tem prazo de dez dias para ser feito, segundo o Código de Processo Penal; já o laudo sobre
o local do crime estava fora de 50,4% dos inquéritos.
A falta de necropsia leva a casos absurdos como
o assassinato de uma mulher por estrangulamento em
que seu companheiro, principal suspeito, preso em flagrante, foi solto após dois meses de prisão por decisão
de um juiz que concluiu que, a partir da inexistência
de laudo de necropsia, não podia ser provado que a
vítima havia sido assassinada.
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Levantamento feito pelo jornal Gazeta do Povo
revelou que a Polícia Científica demora em média quatro meses para redigir laudo do exame que constata
a causa da morte de uma pessoa (quatro meses é a
média do prazo que a polícia legista leva para concluir
a causa da morte de uma pessoa).
A reportagem também encontrou pelo menos
36 casos de inquéritos abertos em 2013 em que, 30
dias após a ocorrência da morte, ainda não tinham o
documento anexado. Sr. Presidente, em cinco deles a
necropsia não havia sido incluída no inquérito após 90
dias do evento, ou seja, da morte.
Outra informação que chama a atenção e deveria servir de auxílio às autoridades responsáveis por
investigações em inquéritos correspondentes ao índice de 56%, ou seja, mais da metade das mil pessoas
assassinadas entre 2010 e 2013, eram traficantes ou
usuárias de entorpecentes.
Nem sempre, Sr. Presidente, as drogas estão por
trás da motivação dos crimes, mas a maioria das vítimas
e usuárias são usuárias ou comercializam a droga. Na
maioria dos assassinatos ocorridos em Curitiba, 56%
são usuários ou são comerciantes de drogas.
Em geral, esses inquéritos seguem o mesmo
padrão dos demais, mas há algumas diferenças que
fazem com que a taxa de resolução das mortes relacionadas a drogas seja ainda inferior às demais.
Quando a morte tem relação com entorpecentes,
a política tem mais dificuldade para ouvir testemunhas,
por causa do medo que elas têm de sofrer represálias
do traficante. Dos homicídios relacionados a drogas, Sr.
Presidente, em apenas 9,2% a polícia indicou algum
suspeito, contra 15% nos demais casos. Aliás, Srªs e
Srs. Senadores, cumpre registrar que, muito antes do
início do levantamento da Gazeta do Povo, apresentei
no Senado Federal o Projeto de Lei nº 763, de 2011,
que estabelece pena de multa para o usuário de drogas
e cria nova circunstância agravante ao agente que comete crime sob o efeito preordenado de drogas, entre
outras providências. Penso, Sr. Presidente, que, com a
edição da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a
legislação brasileira passou a considerar o usuário de
drogas ilícitas como uma vítima. O paradigma, agora,
em relação aos usuários e dependentes, está calado
na prevenção e reinserção social, tanto que as sanções
privativas de liberdade e pecuniária foram abolidas.
Entretanto, acredito que, para o efeito do combate ao tráfico de drogas, é necessário que o Estado
adote medidas em desfavor dos que alimentam esse
comércio. Atualmente, as penas para o usuário de
drogas são muito brandas e não desestimulam a prática ilícita. Creio que é preciso sinalizar para o usuário
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de drogas que ele corre graves riscos pessoais e no
campo legal, caso seja apanhado consumindo drogas,
ou caso se envolva em crimes sob o uso de drogas.
Faço aqui um parêntese, Sr. Presidente. Se um
cidadão ingere álcool, que é uma droga lícita e permitida pelo nosso ordenamento jurídico, sai dirigindo
o seu veículo, atropela e mata alguém, ou comete um
acidente em que alguém venha a falecer, ele responde
como aquele que teve a intenção, teve a vontade de
agir, porque ele sabia que a legislação proibia, caso
ele estivesse sob efeito desse elemento químico que
é o álcool, sob o efeito do qual é proibido dirigir.
O que nós queremos dizer? Que o cidadão que,
sob o efeito da droga – cocaína, crack, qualquer que
seja –, venha cometer crimes seja responsabilizado
com agravante, para nós desestimularmos o uso desse entorpecente. Entretanto, Sr. Presidente, acredito
que, para o efeito do combate do tráfico de drogas, é
necessário que o Estado adote essas medidas, em
desfavor daqueles que alimentam o tráfico. Atualmente,
as penas para o usuário realmente são incompatíveis.
Nesse sentido, o projeto promove a aplicação da
pena de multa para o usuário de drogas e cria nova
circunstância agravante quando o agente comete crime
sob o efeito dessa substância psicoativa. Nesse caso,
Sr. Presidente, ademais o projeto veda a substituição
da pena privativa de liberdade pela restrição de direito, bem assim proíbe a concessão do sursis – aquele
concedido no Natal pelo Presidente da República.
Srªs e Srs. Senadores, já, em 2011, estava convencido de que a guerra contra o tráfico de drogas jamais será vencida sem a punição eficaz também dos
usuários. E agora, a partir dos números do levantamento da Gazeta do Povo que indicam que, dos 1.000
casos de homicídios analisados entre os 5.806, ocorridos em Curitiba, entre 2010 e 2013 (em três anos),
562 envolviam usuários ou traficantes de drogas. Nós
estamos falando de crimes contra a vida, estamos falando de homicídios: alguém que ceifou e tirou a vida
de alguém. Os 56,2% homicídios ocorridos na capital
do meu Estado, na cidade de Curitiba, foram feitos por
usuários ou traficantes.
Sinto-me, Sr. Presidente, ainda mais confortável
para continuar lutando pela aprovação de meu projeto
que também criminaliza o usuário de drogas, principalmente aqueles que detêm maior poder aquisitivo, porque são eles que financiam o tráfico no Brasil, de forma
indireta, e porque não dizer também de forma direta.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, voltando à série Crime sem Castigo, intitulada pela Gazeta do Povo nas
reportagens da última semana, também merece destaque a análise geográfica da ocorrência dos crimes
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que evidenciam áreas com pouca iluminação, terrenos
abandonados e sem conservação como locais com
maior probabilidade de acontecerem crimes mais violentos. Pelo estudo em áreas menos cuidadas, seja
pelos moradores, seja pelo poder público, o criminoso
sabe que há menos risco de ele ser denunciado, o que
significa que a polícia precisa atuar de forma mais intensa e ostensiva nas localidades mais pobres.
Aliás, Sr. Presidente, no que se refere à localização dos homicídios, o estudo vai além e constata que
quase metade dos crimes está concentrada em 176 das
mais de oito mil ruas da capital do Estado do Paraná.
Repito, Sr. Presidente: no que se refere à localização
dos homicídios, na capital do Estado do Paraná, na
cidade de Curitiba, um estudo feito pelo jornal Gazeta
do Povo constata que quase metade dos crimes, dos
homicídios, está concentrada em 176 das mais de oito
mil ruas existentes na capital. Uma polícia ostensiva
nesses locais já daria um resultado excelente para reprimir o crime na capital do meu Estado, o Paraná. E
acontecem com maior frequência, Sr. Presidente, em
áreas de ocupação irregular, localidades pobres e à
beira dos rios e da linha do trem.
O maior número de ocorrências é na Avenida
Juscelino Kubitschek, na Cidade Industrial de Curitiba, conhecida como CIC, com 11 assassinatos, com
maior concentração nas imediações da ocupação da
Vila Nova Barigui.
Também chamam atenção, Sr. Presidente, pela
violência o entorno da Vila Sandra, na CIC; a Terra Santa, no Tatuquara; o Xapinhal, no Sítio Cercado; Campo
Cerrado e Osternack, também no Sítio Cercado; 23 de
Agosto, no Ganchinho; Vila União e Jardim Icaraí, no
Uberaba; Vila Acrópole e Vila Autódromo, no Cajuru.
São bairros tidos como periféricos, em regiões pobres
da capital do Estado do Paraná.
O Levantamento também indica que existe data
para ocorrência da maioria dos casos de homicídio na
capital – olha o absurdo! –, visto que 55% das mortes ocorreram de sexta a domingo. Ou seja, no final
de semana.
E o problema é que, diante de tais números, Sr.
Presidente, a polícia não pode falar em imprevisibilidade. Afinal, o assassinato, em Curitiba, ocorre sempre
nas mesmas áreas, nos mesmos horários. Em verdade, trata-se de um padrão na maioria das capitais do
País o que deveria tornar mais fácil a prevenção e a
solução dessas ocorrências.
Também segue a tendência nacional o fato de
que, das mil mortes analisadas, 810 ocorreram por
tiros de arma de fogo.
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Cumpre ainda, Sr. Presidente, aqui no plenário
do Senado Federal, ressaltar o estudo do Mapa das
Armas de Fogo nas Microrregiões Brasileiras, feito
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
que indica haver uma relação forte entre armamento
e violência, visto que nas 20 microrregiões brasileiras
onde há maior prevalência de armas de fogo, a taxa
de homicídios é 7,4 vezes mais alta do que a das 20
localidades onde há menos armas.
O estudo conclui que uma das medidas cruciais
para garantir maior segurança no Brasil é o desarmamento da população.
Os números da violência em Curitiba são extremamente graves. Pior, entretanto, é saber que segundo a Gazeta do Povo, jornal do meu Estado, mais de
10% dos homicídios ficam ocultos para a Secretaria de
Segurança Pública, pois, em cinco anos, cerca de 400
assassinatos que ocorreram na cidade não entraram
na estatística oficial do Município.
Em 15 anos, Sr. Presidente, 2.368 homicídios
cometidos no Paraná ficaram “ocultos” e não entraram
nas estatísticas nacionais. São mortes decorrentes
de assassinatos e que, por falhas no preenchimento,
acabaram sendo erroneamente classificadas como
“mortes violentas com causa indeterminada” no Sistema de Informações de Mortalidade, o SIM. O número
equivale a 6,3% dos 37,8 mil assassinatos registrados
no Estado do Paraná entre 1996 e 2010.
Olhem o absurdo, minha gente: 37.800 mil assassinatos ocorreram no Paraná entre 1996 e 2010,
em 14, 15 anos – 37.800 mortes! Isso mata mais do
que qualquer guerra no mundo.
A situação curitibana é tão grave que, quando
comparamos os números de assassinatos da cidade
com países com populações expressivas, vergonhosamente temos índices superiores. Na França, por
exemplo, que tem uma população de 65 milhões de
habitantes, ocorrem menos homicídios por ano do que
na cidade de Curitiba, que tem menos de 2 milhões
de habitantes. Com 65 milhões na França, há menos
homicídios do que em Curitiba, que tem tão somente
2 milhões; 1,8 milhão de habitantes.
Em 2011, foram registrados 665 homicídios em
território francês, contra 685 na capital paranaense. E
o pior, Sr. Presidente, é saber que, enquanto a taxa de
resolução dos crimes está em torno de 80% na França,
em Curitiba estamos abaixo dos 20%.
Falando em resolução de crimes, é triste a constatação do jornal Gazeta do Povo de que é mais fácil
um homicida morrer do que ser condenado na capital
do meu Estado. Em 2010, a Justiça condenou 28 pessoas por assassinatos, enquanto que, no mesmo ano,
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54 acusados de homicídios foram mortos nas ruas;
mortes fatídicas ou não.
Em dez anos, apenas 4% dos casos dos 5,8 mil
assassinatos cometidos em Curitiba resultaram em
condenação – dos 5,8 mil homicídios ocorridos em dez
anos no Paraná, apenas em 4% desses casos houve
condenação. Para cada 23 homicídios ocorridos na cidade em uma década, a Justiça conseguiu condenar
apenas uma pessoa. Dos 5.806 homicídios na cidade
desde 2004, o total de condenações era de 247 até o
início de julho deste ano.
Para concluir, Sr. Presidente, o resultado, lamentavelmente, fica abaixo da média do País, que, de
acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de
Criminalística, realizada em 2011, variava entre 5% e
8% a taxa de condenação – 5% e 8%; é um absurdo!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
concluir sinto-me obrigado a elogiar publicamente o
excelente trabalho desenvolvido pelos repórteres Rogerio Galindo, Rosana Félix, Bruna Maestri Walter e
José Marcos Lopes, ao analisar mil assassinatos ocorridos em Curitiba entre os anos de 2010 e 2013. Dos
5.800, analisaram mil.
Lamento profundamente, como morador da cidade
de Curitiba, os números obtidos pelo levantamento, que
demonstram a situação de tremenda precariedade dos
nossos sistemas de investimentos em indiciamento e,
sobretudo, investigação com punição aos criminosos.
Espero, Sr. Presidente, que as autoridades paranaenses, responsáveis pela segurança em nosso
Estado, possam utilizar esse extraordinário trabalho,
realizado pelo jornal ao longo de dezoito meses, como
uma bússola para nortear o aprimoramento de suas
ações de proteção e combate à violência no Estado
do Paraná.
Não podemos, em hipótese alguma, aceitar a
manutenção de índices tão negativos na capital do
Estado do Paraná. Como em qualquer região deste
País, é imperiosa a reversão dessa realidade, pois,
além de educação e saúde, a segurança figura dentre
as principais preocupações de todos os cidadãos brasileiros. A população curitibana merece dias melhores
e mais seguros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª pela tolerância do tempo, dada a relevância do assunto. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Muito bem. Esse foi o Senador Sérgio Souza.
Senador Sérgio Souza, eu sei que V. Exª tem um
compromisso às 20h30min. Então, vou chamar para
subir à tribuna o Senador Anibal Diniz e vou convidar
V. Exª para ficar 5 minutos aqui. Quando eu voltar, o
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Senador Anibal Diniz, com certeza, ficará para que eu
possa fazer o meu pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Governo/PT – AC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado.
Inicio o meu pronunciamento informando com
alegria que, hoje, o Senado Federal recebe a presença
do ex-Presidente Lula, que veio participar, no auditório
Petrônio Portela, do ato de lançamento da candidatura
do companheiro Rui Falcão à presidência do Partido dos
Trabalhadores pela chapa Construindo um Novo Brasil.
O Presidente Lula deve estar chegando em alguns minutos e estará presente em todo esse ato, assim como o nosso Presidente Nacional do Partido dos
Trabalhadores, Deputado Rui Falcão, que já se encontra no auditório. Pudemos estar juntos alguns minutos
do gabinete do Senador Jorge Viana, onde trocamos
algumas ideias, alguns cumprimentos, falando dos novos desafios para o Partido dos Trabalhadores, neste
ano de 2013, principalmente no ano de 2014, quando
muitas coisas importantes devem acontecer no Brasil, sobretudo no que diz respeito ao desafio de ouvir
a população sobre uma reforma política que altere,
significativamente, a forma de eleição e a forma de
representação, tanto na Câmara, quanto no Senado.
Esse ato está acontecendo e, certamente, vai
se estender por pelo menos mais duas horas. Quando terminar a sessão, eu devo me juntar aos demais
petistas do Brasil inteiro, que se encontram no auditório para saudar o Presidente atual e candidato à reeleição à Presidência do Partido dos Trabalhadores,
Deputado Rui Falcão, companheiro que já se encontra
no auditório, juntamente com todos os companheiros
do Partido dos Trabalhadores, com o Senador Jorge
Viana e também o Presidente Regional do Partido dos
Trabalhadores do Acre, Leonardo de Brito.
A esse respeito, saiu uma notinha ontem no jornal
dizendo que eu e o Senador Jorge Viana estávamos
incentivando outras chapas ao Diretório Regional do
Partido dos Trabalhadores do Acre. Na realidade, nós
temos trabalhado com o máximo empenho no sentido
de que haja unidade interna dentro do Partido dos Trabalhadores. Ainda que haja posicionamentos diferentes,
é importante que haja unidade porque, à medida que
se chega a um entendimento interno, o diálogo com a
sociedade se dá de maneira muito mais transparente.
Então, nossa posição é de que, independentemente
do número de tendências que o Partido dos Trabalha-
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dores tenha, é importante que haja um entendimento
no sentido de definir bandeiras que venham a unificar
o Partido dos Trabalhadores e os demais integrantes
de partidos, também com a sociedade, no que diz
respeito à busca de melhores caminhos para o Brasil.
Logicamente que as propostas do Partido dos Trabalhadores, que têm uma forma própria de ver o Brasil,
de apresentar soluções para o Brasil, é importante que
consigamos unificar alguns pontos de vista dentro do
Partido para oferecer à sociedade e aos demais partidos que compõem a variada democracia brasileira.
Terminado esse registro, Sr. Presidente, eu gostaria de complementar um pronunciamento que fiz, na
tarde de ontem, a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios brasileiros, documento
divulgado no final de julho pelo Pnud – Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, e registrar
que também no Acre temos tido avanços importantes
na área da educação, entre os anos de 2000/20010,
período em que tivemos os governos do Governador
Jorge Viana, Governador Binho e, agora, o Governador Tião Viana.
Podemos dizer, por exemplo, que em 2010, o
percentual da população acriana entre 11 e 14 anos
que frequenta a escola era de 92% e na faixa de 15
a 17 anos de idade esse percentual é de 78%. Esses
índices registram uma melhora significativa, desde
1991, 2000 e 2010 e nos permite avaliar que os esforços para alavancar a educação no Estado têm dados
resultados significativos.
Ontem, apontei vários números importantes relacionados ao IDHM, do ponto de vista nacional, no plano
nacional, e agora estou me atendo especificamente a
alguns avanços na área da educação que foram conquistados nos últimos 10 anos, na última década de
governos da frente popular e do Partido dos Trabalhadores no Estado do Acre.
Os dados mostram que não apenas o estudante
está na escola como houve melhora no que diz respeito à relação entre a faixa etária do aluno e a série
adequada para sua idade.
Assim, o percentual de estudantes de 18 a 24
anos que ainda estavam frequentando Ensino Fundamental caiu de 9,14%, no ano de 2000, para menos da
metade em 2010, ficando em 4,24%. Esse é o percentual de estudantes de 18 a 24 anos, que ainda estavam
fazendo Ensino Fundamental, que caiu de 9,14 para
4,24, em 10 anos, entre 2000 e 2010.
Por outro lado, cresceu o percentual de jovens
nessa mesma faixa etária com Ensino Médio completo.
Era de 17,15% em 2000 e passou para 38,35 em 2010.
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Outro dado positivo é que também cresceu o percentual dos estudantes de 11 a 13 anos de idade, que
frequentam os anos finais do ensino fundamental ou
que já concluíram essa etapa: subiu de 41,67% para
75,96% no mesmo período.
Entre 2000 e 2010, observamos ainda que em
todas as etapas do ensino tivemos um crescimento de
frequência no ensino básico, no ensino fundamental,
no ensino médio e, principalmente, no ensino superior. Ou seja, em todas as etapas do ensino tivemos
um crescimento na frequência. Em 2000, por exemplo, apenas 2,85% da população de 18 a 24 anos, no
Acre, frequentavam o ensino superior, apenas 2,85%
da população entre 18 a 24 anos. Em 2010, esse índice subiu para 10,5%, um crescimento realmente
expressivo; cresceu quase cinco vezes o número de
jovens nas universidades do Acre, entre a faixa etária
de 18 a 24 anos.
Em outro exemplo interessante, os dados mostram melhor aproveitamento escolar nos anos básicos
de formação do aluno. O percentual dos alunos de 6
anos a 17 anos, que nunca foram reprovados, subiu
de 42,62% em 2000 para 58,21% em 2010. É o aluno
mais interessado e inserido numa educação mais eficiente. Esse número ao qual me referi são os alunos
que estão absolutamente adequados na soma idade/
série. Na relação idade/série é o aluno que nunca sofreu nenhuma reprovação entre os 6 anos e os 17 anos.
Aumentou de 42,62% em 2000 para 58,21% em 2010.
Para concluir, gostaria de destacar também que
o analfabetismo, um problema que atinge a Região
Norte e suas grandes distâncias, também apresenta
redução significativa, segundo resultados apresentados pela pesquisa do PNUD, em parceira com o
Governo brasileiro. Obteve várias outras informações
importantes aqui. No Acre, a taxa de analfabetismo da
população de 11 a 14 anos de idade era de 30,93%
em 1991. Esse percentual caiu para menos da metade
no ano de 2000, para 12,18%, e ficou em 6,64% em
2010. Essa é a taxa de analfabetismo da população
entre 11 e 14 anos de idade.
Já a taxa de analfabetismo da população de 15
anos a 17 anos de idade caiu de 10,91% em 2000,
para 4,47% em 2010. Essa é a taxa de analfabetismo
da população de 15 a 17 anos de idade, que caiu de
10,91% em 2000, para 4,47% em 2010.
Outro dado importante é que o jovem adulto no
Acre também está superando o analfabetismo. Esse
índice, entre a população de 25 anos a 29 anos de idade, diminuiu de 19,38% em 2000, para 9,03% em 2010.
São resultados como esses que nos motivam a
manter o foco e o trabalho constante na melhoria da
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educação do Estado do Acre. E vale a pena ressaltar
que esse dado levantado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em parceria
com o Instituto Brasileiro de Pesquisa Aplicada, o IPEA,
são números bastante interessantes que mostram o
quanto o investimento feito em educação durante os
dois governos, do Governador Jorge Viana e do Governador Binho, com o reforço que está acontecendo
agora com o governo do Governador Tião Viana têm
trazido resultados muito expressivos para o Acre na
área de educação e, logicamente, por conta disso, nós
tivemos uma elevação importante do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal também no Estado do
Acre a partir desses investimentos feitos. Por isso esse
nosso registro otimista, um registro otimista porque foi
fruto de um trabalho intenso do Governo do Acre durante essas gestões do Partido dos Trabalhadores e
também dos partidos aliados que compõem a Frente
Popular através desses governos, do Governador Jorge Viana, Binho Marques e agora com o Governador
Tião Viana.
Para encerrar, Sr. Presidente, Senador Paim,
quero informar também a todos os cidadãos acreanos
que já concluí o relatório ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 43, de 2013, de iniciativa da Presidenta
Dilma Rousseff, que restabelece os fusos horários do
Estado do Acre e de parte do Estado do Amazonas,
que haviam sido alterados pela Lei n° 11.662, de 24
de abril de 2008.
Vale ressaltar que essa lei, proposta pelo Senador Tião Viana, foi motivada muito corretamente em
função de prejuízos econômicos, sociais e culturais
decorrentes do atraso de duas horas do fuso horário
aplicado ao Estado do Acre em relação ao fuso horário
das Regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul
do País. O atraso era anualmente aumentado para três
horas na vigência do horário de verão.
Essa situação apresentava-se difícil de ser justificada, uma vez que quando da sanção pelo Presidente
Hermes da Fonseca do Decreto n° 2.784, de 1913,
que estabeleceu os fusos horários no Brasil, o Acre
ainda não existia enquanto Estado, ainda não possuía
a devida representação no Parlamento Brasileiro. Os
meios de comunicação e transporte eram rudimentares. A título de exemplo, uma simples viagem do Rio
de Janeiro, à época nossa capital federal, para Rio
Branco, consumia meses de navio e outras embarcações adequadas para navegação nos rios amazônicos.
Por tudo isso, os argumentos apresentados pelo
Senador Tião Viana, na época em que apresentou o
seu projeto de lei, revelaram-se tão consistentes que
conquistaram a unanimidade dos votos dos Senadores
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e também a unanimidade na Câmara dos Deputados.
Foi aprovado no Congresso Nacional e foi à sanção
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 24 de
abril de 2008.
Assim, a necessária mudança do fuso horário reduziu significativamente os prejuízos, os contratempos
e os desconfortos que o povo acreano sofria há tanto
tempo com a disparidade de fusos horários entre a
região mais ocidental e o restante do Brasil.
Inicialmente, esse projeto de lei do Senador Tião
Viana, transformado em lei, assim que entrou em vigor, causou polemica. Dessa maneira, houve muitas
pessoas que defendiam a mudança do fuso horário e
a forma como foi modificada, reduzindo de duas horas
para uma hora a diferença o fuso horário do Acre para
Brasília principalmente. Mas uma parte da população
importante contestou. Então houve pessoas que defendiam tanto a manutenção das duas horas de diferença
quanto os que pleiteavam a manutenção da diferença
estabelecida, da nova diferença de uma hora.
Essa mudança foi muito polemizada e resultou
em um movimento que foi fortemente utilizado pelos
adversários políticos, a tal ponto que o Deputado Flaviano Mello apresentou um Projeto de Decreto Legislativo nº 900, que foi aprovado no Congresso Nacional,
em 2009, para a realização de um referendo, de uma
consulta popular sobre se deveria manter o horário
instituído com a Lei Tião Viana, ou se deveria voltar
ao horário antigo.
Esse Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado
e aconteceu o referendo nas eleições de 2010, exatamente no segundo turno das eleições de 2010, e teve
uma disposição demonstrada pela população com
56,87% dos votos defendendo a volta do antigo fuso
horário, ao passo que 43,13% dos acreanos optaram
pela manutenção do horário como foi instituído pela
Lei Tião Viana.
Para que o resultado do referendo produzisse
efeito seria necessário uma nova lei, e esse projeto foi
apresentado no Senado, pelo Senador Pedro Taques,
aprovado também por unanimidade e levado à sanção
presidencial. Mas a Presidenta Dilma vetou integralmente esta proposição, sob o argumento de que o
projeto extrapolava o resultado da consulta realizada,
uma vez que o projeto inicial do Senador Tiana Viana
alterava os horários do Acre, parte do Amazonas e
unificava o horário do Pará. Dessa forma, quando se
fez o referendo no Acre, só se levou em consideração
a mudança do horário no Acre e a volta do mesmo horário em duas horas em relação a Brasília.
Exatamente por essa incongruência, a Presidenta Dilma decidiu vetar o projeto que foi aprovado no
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Senado tentando implantar o resultado do referendo
e exatamente por isso acabou havendo essa demora
toda e a população nos cobrava uma resposta.
No final, a Presidenta Dilma, depois, assim que
vetou a proposição, encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 595, de 21 de dezembro de 2011, e
esse projeto, ai sim, promovendo o retorno apenas da
hora legal no Estado do Acre e de parte do Amazonas
e mantendo a alteração da Lei nº 11.662, exatamente
a Lei Tião Viana, para o Estado do Pará. Ou seja, a
unificação do horário no Estado do Pará se manteve.
Esse projeto da Presidenta Dilma foi aprovado,
por unanimidade, na Câmara dos Deputados, à exceção do posicionamento contrário do Deputado Sibá
Machado, de tal maneira que esse projeto chegou aqui
ao Senado já com a decisão da Câmara; foi aprovado
o PLC nº 43, chegou ao Senado e veio à apreciação
da Comissão de Assuntos Econômicos, onde fui designado relator.
Então, estou apresentando o relatório, já foi entregue à Comissão de Assuntos Econômicos e vamos,
certamente, tê-lo aprovado o mais depressa possível,
para que aconteça aquilo que a população pediu no
segundo turno das eleições de 2010, durante o referendo que consultava sobre a volta ou não do fuso
horário antigo.
Minha posição pessoal é de que vai haver um
grande transtorno. A população vai ter que se adaptar a essa mudança novamente, porque, querendo ou
não, houve todo um processo de adaptação, seja em
relação ao horário escolar, seja em relação ao horário
de expediente, ao horário de trabalho das pessoas, e
isso tudo vai exigir um esforço grande da população. A
própria grade horária da programação televisiva também sofre uma alteração quando tem essa mudança
de duas horas em relação à Brasília, que chega a ser
de três horas durante o horário de verão. E não custa
lembrar os transtornos causados pelo retorno do fuso
horário anterior, que também foi significativo. Vai ter
que ter nova adaptação ao expediente funcional e comercial, bem como ao horário escolar.
Tudo isso vai ser fruto dessa alteração, porque
vamos deixar de ter uma hora de diferença em relação
à Brasília e vamos voltar a ter duas horas de diferença.
Entretanto, é resultado da consulta popular ocorrida
em 2010, quando a maioria optou pela volta do antigo
fuso horário. A Câmara dos Deputados votou quase
que por unanimidade pela volta do fuso horário, como
está previsto no PLC nº 43.
E, dessa forma, não vejo outra maneira de agir
que não seja atendendo a essa manifestação das
pessoas através das urnas em 2010 e também ao
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resultado do PLC na Câmara dos Deputados. Ainda
que o instrumento de consulta, o referendo, não tenha
sido apropriado, ainda que não tenha havido o devido
esclarecimento da população sobre a sua forma de
implementação, ainda que a questão do fuso horário
do Acre tenha sido excessivamente politizada durante
aquelas eleições, nunca esteve em questionamento a
soberania do povo acreano e o seu direito à tomada
de decisão sobre as questões que lhe dizem respeito.
Por isso, o resultado do referendo deve ser respeitado.
Esta é a razão pela qual defendo a aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2013, na Comissão
de Assuntos Econômicos. Esse relatório foi apresentado, e vamos aguardar agora a inclusão na pauta para
votá-lo. Dessa forma, eu imagino que nós vamos pôr
um ponto-final nessa questão, que foi excessivamente
utilizada pela oposição durante a campanha de 2010
e permaneceu sendo excessivamente utilizada pós-eleição de 2010, como se nós tivéssemos impedido
que o referendo, que o resultado do referendo tivesse
sido aplicado, quando, na realidade, o instrumento proposto pelo Deputado Flaviano Melo foi um instrumento
incorreto do ponto de vista jurídico, porque o referendo
deveria ter sido acoplado à lei proposta pelo Senador
Tião Viana à época, ou seja, o fuso horário mudaria
desde que houvesse o referendo da população, desde
que houvesse o acordo da população, mas isso não
aconteceu. Então, foi um instrumento incorreto, passando para a população a ideia de que, uma vez ela
votando, imediatamente o horário seria restabelecido, o que não aconteceu, mas agora esperamos que,
aprovando esse projeto na Comissão de Assuntos
Econômicos e depois...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Governo/PT – AC)
– ... na Comissão de Relações Exteriores, ele também
tenha a aprovação no Plenário e assim seja sancionado
pela Presidenta Dilma, que foi a proponente da matéria,
e nós tenhamos de volta o horário antigo, conforme o
desejo da população em 2010.
E o que eu quero deixar ressalvado são todos
esses aspectos, no sentido de que a proposta do Senador Tião Viana que virou lei, sancionada pelo Presidente Lula, proporcionou uma aproximação maior
do Acre em relação a Brasília, no que diz respeito a
fuso horário, porque ficou apenas uma hora. Particularmente acho que isso ficou muito melhor, mas foi a
decisão da população, então vamos respeitá-la, ainda
que pessoalmente eu tivesse discordância integral em
relação a esse assunto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigado pela atenção.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Passamos a Presidência dos trabalhos
ao Senador Anibal Diniz, neste momento, para que eu
possa, então, fazer o meu pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Anibal Diniz, não poderia deixar de comentar
a decisão tomada hoje por cerca de 32 companheiros
que estavam acampados aqui, no Salão Verde da Câmara, que são os companheiros do Aerus e do Aeros,
ex-funcionários da Transbrasil, da Vasp e da Varig. Eles
ficaram acampados 26 dias no Rio de Janeiro e ficaram 8 dias aqui, no Salão Verde, em frente ao Plenário
Câmara dos Deputados.
Esses homens e mulheres que tocaram a aviação
brasileira durante anos e anos, por falta de fiscalização
do seu Fundo, eles que ganhavam R$10,00 mil, R$15
mil, R$20,00 ou R$8,00 mil estavam ganhando menos
que um salário mínimo.
Fizemos uma série de movimentos. Disse a eles
que era importante que se deslocassem do Rio de
Janeiro para Brasília. Aqui ajustamos algumas audiências; uma delas foi com o Advogado da AGU, Luís
Inácio Adams. E, depois, encaminhei, em nome de
quatro Senadores, um pedido à Presidenta da República para que os recebesse.
E um segundo momento, a Bancada do PT, com
seus nove Senadores presentes, também interagiu
junto à Presidenta, pedindo que ela intercedesse para
que esses homens e mulheres, repito, a maioria com
mais de 70, 80 anos, até com 90 anos, pudesse ver o
seu salário voltar ou ser assegurados de seus direitos
básicos de um Fundo que pagaram.
Ajustamos com a Ministra Gleisi Hoffmann uma
reunião para esta tarde, que começou exatamente às
14 horas. E a Ministra Gleisi disse que a orientação
da Presidenta Dilma era de que todos trabalhassem
para o acordo, que todos cedessem um pouco, mas
que houvesse o entendimento, tanto por parte dos
aposentados e pensionistas como também por parte
do Governo e de todos aqueles que estão movendo
as ações no Supremo Tribunal Federal.
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Segundo a Graziella Baggio, que é a líder do
movimento, a reunião foi muito positiva.
Eu mandei o seguinte ofício para a Ministra Gleisi
Helena Hoffmann, em relação a essa reunião:
Senhora Ministra,
ao cumprimentá-la, informo abaixo o nome dos
representantes do Fundo Aerus que estarão
presentes à reunião que acontecerá hoje [que
aconteceu] à tarde, às 14h, na Casa Civil:
Graziella Baggio
Comandante Zoroastro Ferreira Lima
Carlos Henke
Sílvio Araújo
Ivan Martins
Marcelo Bona
Ronaldo Amaral
Oswaldo Rodrigues
Dr. Lauro
Drª Carolina
Celso Klafke [representando os cerca de 30
companheiros que ficaram aqui, no Salão Verde, durante esse período]
Antecipadamente, agradeço sua atenção [que
a Ministra Gleisi está dando para esse caso].
Nessa reunião, participaram o Ministro Gilberto
Carvalho, o Ministro Luís Adams, a Ministra Gleisi Hoffmann, o representante do Ministério da Previdência
– se não me engano, o Secretário Executivo, Gabas –
e também o representante do Ministério da Fazenda.
Segundo a Graziella Baggio, a reunião se desenvolveu num alto nível, mostrando que o que a Presidenta afirmava se concretizou. Todos os Ministros
estavam na linha de trabalhar para um acordo, que eu
espero que aconteça.
De público, quero cumprimentar esses 31 guerreiros que hoje tive a alegria de, mais uma vez, acompanhar. Eu estive aqui no domingo, Dia dos Pais, almocei com eles, passando grande parte do dia com eles.
Hoje, eu os acompanhei até a rampa do Congresso e
disse a eles que poderiam voltar para suas casas com
muito orgulho, cientes do dever cumprido.
Eu me lembro do corneteiro Ronaldo Amaral,
que tocou o seu clarim, numa despedida a todos nós
que aqui ficamos. Eles puderam, depois desse longo
período, voltar para suas casas com um sabor de vitória, que, no momento, é um sabor apenas, mas que
eu espero que se concretize com esse grande acordo
para que eles voltem a receber os seus salários.
Seus filhos, amigos e parentes, todos – eu sei –
estão muito orgulhosos, porque esses homens e mu-
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lheres foram verdadeiros heróis, ficando de plantão
tanto no Rio como aqui, na Câmara dos Deputados.
O Governo, com a palavra empenhada pela Presidenta Dilma, demonstrou que efetivamente quer construir o acordo. Isso é bom, é muito bom. É uma luta que
travamos. E eu os venho acompanhando-a há cerca
de 12 anos, porque, Senador Anibal Diniz, o assalto
ao Fundo Aeros foi feito ainda nos governos anteriores. E coube a nós, ao Presidente Lula e à Presidenta
Dilma, administrar o caos, o problema. Eu espero, é
claro, que mediante o acordo isso se resolva de uma
vez por todas, pois embora tenha sido de governos
anteriores, é uma política de Estado.
Consequentemente, eu só posso cumprimentar
a Presidente Dilma, a Ministra Gleisi Hoffmann, os Ministros da Fazenda, do Planejamento, da Previdência e
também o Gilberto Carvalho e Luís Adams, por todos
estarem mostrando a maior boa vontade em construir
esse acordo.
Então, meus jovens de cabelos brancos, minhas
jovens de cabelos brancos, parabéns a todos vocês! Eu
me senti contemplado ao ver que vocês não perderam
a rebeldia, o ímpeto, a raça e a vontade de lutar pelos
seus direitos. Cumprimento vocês do movimento e,
ao mesmo tempo, cumprimento os líderes do Governo que estão mediando para se construir um grande
entendimento.
Quero também registrar que amanhã, quarta-feira, dia 14, a partir das 9 horas, em frente ao Museu
da República, na Esplanada dos Ministérios, Brasília,
haverá a concentração para o grande movimento nacional que vai culminar com o ato em frente ao Congresso Nacional em defesa das Associações de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Apaes).
As informações que nos chegam são de que
várias caravanas de todo o País, não só das capitais,
mas também de cidades do interior, estarão em Brasília, amanhã. Nós vamos recebê-los simbolicamente
na Comissão de Educação
E na quinta-feira, pela manhã, na Comissão de
Direitos Humanos, nós vamos, numa audiência pública,
aprofundar o debate para valorizar as Apaes pelo trabalho que fazem em defesa das pessoas com deficiência.
Informo, então, que, na quinta-feira, dia 15, às oito
horas da manhã, a Comissão de Direitos Humanos,
por um pedido nosso, vai realizar importante audiência pública para debater a manutenção das Apaes e
discutir com profundidade a escola inclusiva, respeitando os casos chamados especiais, porque os casos
especiais, conforme a Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais, são hoje mais de 2.500. As escolas
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das Apaes, espalhadas pelo País, atendem, na verdade, 250 mil alunos.
Os brasileiros acompanham e reconhecem o trabalho das Apaes. Nós gostaríamos da escola exclusiva
para todos, mas sabemos que alguns casos precisam
de um carinho especial, de um atendimento especial,
de um investimento especial, por isso eu espero que
a gente construa também um grande entendimento
entre o MEC e as Apaes.
Por fim, Sr. Presidente, quero registrar ainda que
recebi correspondência do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), assinado por sua
Presidenta Rosângela Rassi. Na carta, o sindicato faz
considerações importantes quanto à concessão do
seguro-desemprego. Por exemplo, eles comentam que,
em 2013, a taxa média anual do desemprego era de
12,3% e as despesas com o seguro e abono eram de
13,7 bilhões. Olhem um dado agora: em 2012, a taxa
de pessoas sem trabalho caiu para 5,5%, e o gasto
subiu para R$40 bilhões.
Ainda segundo o Ministério da Fazenda, há uma
série de encaminhamentos que teriam que ser feitos
para assegurar o seguro-desemprego para quem efetivamente está desempregado e não permitir alguns
acordos, que eu também condeno, pelos quais o empresário acaba demitindo o trabalhador, ele fica sem
receber naquele período de um mês, depois volta a
trabalhar sem a carteira assinada, recebendo o seguro-desemprego e também o salário da empresa e, muitas
vezes, devolvendo até os 40% do fundo de garantia.
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) –
Senador Paulo Paim, V. Exª me concederia um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
Concederei em seguida, só um minutinho.
Com isso, Sr. Presidente, nós queremos fazer
um alerta. Entendemos que 90%, 95% dos empresários, têm boa índole e cumprem, mas há uma parte,
infelizmente, que acaba contribuindo para o rombo no
seguro desemprego. E é isso o que não queremos. Os
fiscais do Ministério mandaram esse documento, Senador Lobão. Só vou dar alguns dados para ajudar. Eles
dizem, por exemplo, que a Auditoria Fiscal do Trabalho
é o órgão competente para fiscalizar, mas alertam para
o fato de que para essa tarefa é necessário recompor,
de forma imediata, o quadro atual, defasado em 33%.
Senador Lobão, por favor, o aparte de V. Exª.
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA) –
Senador Paulo Paim, tenho o prazer de fazer um aparte
a V. Exª porque sei de sua trajetória como Parlamentar,
de sua preocupação social com os aposentados, com
os alunos, com os brasileiros de uma forma geral. Tenho
a oportunidade e o prazer de comunicar a V. Exª que
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acabo de aprovar, na Comissão Mista de Orçamento,
um crédito suplementar de R$3,5 bilhões para a educação, sendo R$2,9 bilhões como crédito extraordinário,
a ser aplicado no FNDE, e R$1,5 bilhão para ser distribuído entre as prefeituras brasileiras, entre todas as
prefeituras brasileiras, e aplicado na educação. Tenho
certeza de que V. Exª irá se regozijar com essa informação, que é quentíssima, acabou de ocorrer há 20
minutos. Tenho certeza de que os Municípios brasileiros
– tão carentes de recursos, que estão passando por
uma situação difícil (administrativa e gerencialmente)
por falta de recursos e pelo excesso de responsabilidades e metas a serem cumpridas – também irão se
coadunar conosco na comemoração desse importante
feito dentro da Comissão de Orçamento. Tenho certeza
de que isso irá se reverter em benefícios para a educação dos nossos estudantes, dos jovens brasileiros que
irão construir o futuro deste País. Portanto, fico feliz de
aproveitar o tempo de V. Exª, que é um defensor nato
e radical dessas conquistas sociais, para apresentar
essa mensagem ao povo brasileiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS)
– Muito bem, Senador Lobão. Só posso cumprimentar V. Exª. Três bilhões a mais de investimentos para
a educação, claro, são fundamentais. Todos nós dizemos: temos de investir, de investir, de investir no futuro.
Investir no futuro é investir em educação. Por isso, V.
Exª, que foi o Relator da matéria, aceite aqui os nossos cumprimentos.
O Sr. Lobão Filho (Bloco Maioria/PMDB – MA)
– Sou o Presidente da Comissão, o Relator foi o Senador Casildo Maldaner.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS)
– Mas tenho certeza de que V. Exª, como Presidente,
influenciou positivamente para que o nosso grande
colega Casildo Maldaner acatasse essa emenda que
deve ter vindo da sociedade e, consequentemente,
com auxílio do Presidente e do Relator, ela se torna
realidade. Cumprimento ambos, o grande Casildo e o
grande Senador Lobão.
Sr. Presidente, por fim, os Auditores Fiscais do
Trabalho ainda me lembram que… Eles ponderam que
atualmente o quadro de Auditores Fiscais do Trabalho,
fixado em lei, é de 3.643, já insuficiente para atender
a demanda, e conta hoje com apenas, já, 2.830 na
ativa. Os outros se aposentaram. E os cargos têm que
ser preenchidos.
Essa recomposição, Sr. Presidente, é uma questão vital para que o Ministério do Trabalho e Emprego
cumpra o seu papel como verdadeiro protagonista no
mundo do trabalho.
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Eu quero lembrar aqui que o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) produziu um estudo, que
foi entregue ao Ministério do Planejamento Orçamento
e Gestão, sobre essa questão.
Esse estudo indicou que o Brasil precisa de mais
5 mil Auditores Fiscais para os próximos quatro anos,
para atuação no combate aos acidentes de trabalho,
à informalidade, à exploração do trabalho infantil e
para fiscalização, por exemplo, do seguro-desemprego.
Quando falamos, aqui, dos direitos dos trabalhadores e do pequeno quadro da Auditoria Fiscal do
Trabalho, não podemos deixar de registrar, Sr. Presidente, o desastre que representam 700 mil acidentes
de trabalho que ocorrem todos os anos, os quase 15
mil casos anuais de invalidez permanente – somando
os últimos 5 anos teremos a lotação de um estádio
para Copa – e quase 3 mil mortes anuais.
Isso gera um custo incalculável para a sociedade
brasileira, que, segundo alguns, pode chegar a R$70
bilhões por ano só por acidentes e mortes – acidentes
fatais e outros não – no trabalho. A reposição do quadro da fiscalização do trabalho é medida inquestionável
para a redução desse custo. Assim, como pretender
diminuir esse custo, o do seguro-desemprego? Só com
fiscalização. Por que não se apresenta, pelo menos,
uma proposta para diminuir o custo vil dos acidentes
de trabalho? Por que não se sensibilizar também com
a dor do trabalhador e de seus familiares?
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho pontuou que recompor o quadro de fiscalização trabalhista não requer projeto do Congresso,
basta apenas uma análise de custo-benefício e fazer
o concurso e contratar esses profissionais.
Ao final da correspondência, aqui eu termino, os
auditores fiscais do trabalho colocaram-se à disposição
para avançar nas discussões técnicas que apontem na
contratação de mais fiscais.
Na última parte, Sr. Presidente, eu quero aqui
reiterar as palavras do Sinait. Essa é uma questão
importantíssima para o País, principalmente para os
trabalhadores, porque a sequela, a perda de braços,
de olhos, de vida, isso não tem volta. Os setenta bi
que perde por ano também poderiam ser investidos
em saúde, em educação, em segurança.
Por fim, esse debate tem urgência e não pode ser
tratado como uma coisa uma a mais, uma a menos.
Creio que precisamos e podemos encontrar alternativas positivas e o Sinait e os fiscais do trabalho estão
apontando o caminho.
Era isso, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância
de V. Exª e peço que considere na íntegra os meus
pronunciamentos.
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Obrigado, boa noite, boa volta para casa, meus
companheiros do fundo Aerus e funcionários do Congresso também.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, registro, que amanhã, quarta-feira,
dia 14, a partir das 9 horas, em frente ao Museu da
República, aqui na Explanada dos Ministérios, Brasília,
haverá concentração para grande movimento nacional,
que culminará em frente ao Congresso Nacional, em
defesa das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs).
As informações que nos chegam é a de que várias caravanas de todo o país, não só das capitais, de
cidades do interior também, já estão rumando aqui
para a Capital Federal.
Da mesma maneira, informo, que na quinta-feira,
dia 15, às 8 horas, a Comissão de Direitos Humanos, a
nosso pedido, vai realizar importante audiência pública para debater a manutenção das escolas especiais
e os direitos das Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais Atualmente, são mais de 2.500 escolas
das APAEs espalhadas pelo país e que atendem mais
de 250 mil alunos. Os brasileiros podem acompanhar
pelos veículos de Comunicação do Senado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, recebi, há poucos dias, correspondência do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais
do Trabalho – Sinait, assinada por sua Presidente,
Rosângela Rassy.
Na carta o Sindicato faz importantes considerações quanto às modificações na forma de concessão
do seguro desemprego.
Eles fazem menção a uma matéria veiculada pelo
jornal Folha de São Paulo no dia 4 de agosto, que revelou que o governo pretende limitar a concessão do
Seguro Desemprego, com o corte de parcelas, com o
objetivo de reduzir custo.
A Folha apontou que “em 2003, a taxa média anual de desemprego era de 12,3%, e as despesas com
seguro e abono somavam R$ 13,7 bilhões. Em 2012,
a taxa de pessoas sem trabalho caiu para 5,5%, mas
o gasto subiu para R$ 40 bilhões”.
Ainda segundo a reportagem, o Ministério da
Fazenda já teria encaminhado uma proposta ao Planalto, defendendo “a elevação do período mínimo de
trabalho para obtenção do seguro, hoje de seis me-
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ses, para até 18 meses, e a redução das parcelas de
acordo com as solicitações”.
O Sinait, Senhoras e Senhores, afirma que é evidente, que as medidas pretendidas pelo Ministério da
Fazenda trarão um custo social despropositado, pois
atingirão parte da população trabalhadora que não deu
nenhuma causa ao que se chama “rombo” no Seguro
Desemprego.
O Sindicato afirma, também, que medidas alternativas poderão ser postas em prática, com resultado
positivo em prazo razoável, sem causar dano ao benefício do trabalhador.
Eu concordo com as ponderações feitas pelo
Sinait, de que é imperioso que se busque alternativa
menos conflituosa e também menos prejudicial aos
trabalhadores.
Eles não podem sofrer a diminuição de um direito
constitucional, em um momento extremamente difícil
de sua vida, ao perder o emprego que sustenta sua
família, sua dignidade e sua cidadania.
Na carta o Sindicato diz, ainda, que não se pode
afastar a hipótese de que a questão passa pela apuração de concessões fraudulentas do benefício.
Nesse aspecto, eles ressaltam que o próprio
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE dispõe de
instrumento hábil para apurar e coibir essas fraudes.
A Auditoria Fiscal do Trabalho é o Órgão competente para tanto, mas alerta que, para essa tarefa,
necessita recompor de forma imediata o quadro atual
defasado em 33%.
Eles ponderam que atualmente o quadro de Auditores-Fiscais do Trabalho fixado em lei é de 3.643,
já insuficiente para atender a demanda, e conta hoje
com apenas 2.830 na ativa, existindo, portanto, 813
cargos vagos que precisam ser preenchidos imediatamente.
Essa recomposição, Sr. Presidente, é uma questão vital para que o Ministério do Trabalho e Emprego
cumpra o seu papel como verdadeiro protagonista no
mundo do trabalho deste país.
Eu quero lembrar aqui, que o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada -IPEA produziu um estudo, que
foi entregue ao MTE e ao Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, sobre essa questão.
Esse estudo indicou que o Brasil precisa de mais
5 mil Auditores-Fiscais para os próximos 4 anos, para
atuação no combate aos acidentes de trabalho, à informalidade e à exploração do trabalho infantil.
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Srªs e Srs. Senadores, quando falamos nos direitos dos trabalhadores e o pequeno quadro da Auditoria-Fiscal do Trabalho, não podemos deixar de registrar o
desastre que representam 700 mil acidentes de trabalho
que ocorrem repetidamente todos os anos; os quase 15
mil casos anuais de invalidez permanente (somando os
últimos 5 anos teremos a lotação de um estádio para
Copa de 2014), e quase 3 mil mortes anuais.
Isso gera um custo incalculável para a sociedade brasileira que alguns especialistas estimam em 70
bilhões ao ano.
A reposição do quadro da fiscalização do trabalho
é medida inquestionável para a redução desse custo
vergonhoso, social e financeiro.
Assim, como pretender diminuir esse outro custo, o do Seguro Desemprego exatamente em cima do
trabalhador?
Por que não se apresenta pelo menos uma proposta para diminuir o custo vil dos acidentes de trabalho?
Porque não se sensibilizar também com a dor do
trabalhador e de seus familiares?
O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do
Trabalho pontuou que recompor o quadro da fiscalização trabalhista não requer projeto, pois o Congresso já fixou isso em lei, basta, apenas, uma análise do
custo/benefício que a medida terá e vontade política
para tentar resolver questões que não podem ser mais
adiadas, nem deixadas de lado, como a do Seguro Desemprego, dos acidentes de trabalho e da informalidade.
Ao final da correspondência os Auditores-Fiscais
do Trabalho colocaram-se à disposição para colaborar
com o avanço de discussões técnicas revestidas de
proposições e reflexões sob o aspecto dos impactos e
conseqüências de eventuais alterações no Programa
do Seguro Desemprego do nosso país.
Eu quero reiterar as palavras do Sinait. Essa
questão é muito importante para os trabalhadores,
para o país.
Esse debate tem urgência e não pode ser tratado
como uma coisa de só menos. Creio que precisamos
e podemos encontrar alternativas positivas!
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Paim, será atendido nos
termos do Regimento.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART.
203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Governo/PT
– RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs.
Senadores, os artistas, músicos, produtores e mestres de cultural do meu Estado estão em movimento
e ávidos de expectativas. Em menos de uma semana
da visita da ministra da cultura, Marta Suplicy, a Boa
Vista, capital de Roraima, para apresentar projetos,
programas e ações em favor da cultura da região Norte, os agentes e atores da cultura roraimense deram
o pontapé inicial em busca de captação de recursos
federais, destinados ao financiamento e valorização
da cultura regional.
Na sexta-feira que passou, cerca de 60 artistas,
produtores, artesãos e mestres da cultura roraimense tiveram o privilégio de receber do Ministério da
Cultura (Minc), orientações técnicas sobre os procedimentos a serem adotados quando da elaboração
dos projetos culturais para a captação de recursos
na esfera federal.
A coordenadora geral dos editais de cultura do
Minc, Carla Cristina Marques, reuniu-se com mais de
60 artistas e produtores de nossa terra e discutiu com
eles formas legais e constitucionais de elaborar os projetos que concorrerão à seleção do Edital Amazônia
Cultural, lançado no dia 1º deste mês, pela ministra da
Cultura, em Boa Vista.
Parte integrante de uma política pública do Ministério da Cultura, Edital Amazônia Cultural destina R$ 5
milhões à produção cultural da região Norte, oriundos
do Fundo Nacional da Cultura.
Este Edital reveste-se de fundamental importância para a região Norte, porque torna viáveis projetos
que incentivem, valorizem, estimulem, capacitem e difundam ações da cultura da nossa tão rica Amazônia.
E eu aproveito, inclusive, para relembrar aos artistas, produtores e demais interessados, que as inscrições de projetos se iniciam na próxima quinta-feira,
dia 15, e seguem até o dia 30 de setembro do corrente
ano, no site do Ministério da Cultura.
Como explicou a técnica do Minc, o edital tem
quatro eixos, voltados ao estímulo, inovação, criação
e produção cultural, de forma que sejam aprovados
pelo Ministério da Cultura.
Focados nestes eixos, os projetos a serem apresentados, Devem, também, fortalecer as redes e a
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cultura, as expressões locais; valorizar e incentivar o
levantamento de dados e ações de formação e capacitação, e, ainda, promover a circulação e o intercâmbio,
entre municípios da região.
Essa é uma forma adotada pelo ministério para
garantir que os recursos federais possam chegar, democraticamente, aos sete estados da região Norte,
que produzem e produzem muita cultural.
Parte das manifestações culturais do extremo
Norte do país, que possuem uma estética própria. Sua
exuberância tanto em biodiversidade, como em cultura
popular a cultura do Norte é motivo de orgulho para
todos nós, nortistas.
Na Amazônia, as manifestações e práticas culturais, ainda pouco conhecidas do resto do país, são
oriundas das populações urbanas, nas quais são identificados povos caboclos, com possíveis influências
culturais indígenas, afrodescendentes e as que foram
herdadas da colonização europeia.
No meu Estado de Roraima, a cultura se manifesta na junção de três povos: o índio, o nordestino e
o europeu. Vale dizem também, que além da influência
da afrodescendência brasileira, recebemos também,
a influência caribenha.
Roraima é o Estado da Região Norte as crenças,
tradições e culturas indígenas, nordestinas e europeias
permeiem as manifestações a práticas. Esses traços
acompanham nossos produtores e estarão nos projetos a serem aprovados pelo Ministério da Cultural.
Enfim, Srs. Parlamentares, eu, que convidei a
ministra da cultura para ir a Roraima, lançar o Edital
Amazônia Cultural, e que solicitei a presença de uma
técnica de editais para auxiliar nossos artistas e produtores, estou muito otimista.
Considero que a presença da técnica do Ministério a nossa capital, veio coroar as ações a afirmações
de nossa ministra de que há, agora, um novo olhar
sobre a exuberância cultural do extremo Norte do país.
Alimento a expectativa de que, brevemente, as
manifestações culturais do extremo Norte do país, ainda
fortemente vivas na região Amazônica, especialmente em meu estado de Roraima, estarão na agenda e
no circuito cultural nacional, sendo visibilizadas pela
população brasileira.
Detentor de manifestações culturais peculiares,
o meu Estado de Roraima deu, sim, o pontapé inicial
na valorização da cultura. Nossos artistas sentem-se mais valorizados e avistam horizontes para suas
produções.
Eles já começaram a caminhada. E, pelo visto,
não vão parar, enquanto não verem seus potenciais
sendo conhecidos pelo resto do Brasil.

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em nome dos artistas e produtores culturais de
Roraima, agradeço, portanto, ao governo federal, por
meio da ministra Marta Suplicy, pelo olhar que lançam
sobre a cultura da Amazônia, com seus povos, suas
tradições, crenças, mitos e manifestações diversas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs
e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com Ordem
do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que
oferece.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do parágrafo único do art. 353
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 670, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Sérgio Souza), que aprova a programação monetária para o segundo
trimestre de 2013.

Quarta-feira 14

199

53767

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, 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 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.
(Paraná)
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 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última 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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Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quarta 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 32, DE 2010
Segunda 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.
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Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 175, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 175, de 2013 (nº 560/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, 2006, concluído em Genebra, em 27 de
janeiro de 2006.
Parecer favorável, sob nº 868, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Jorge Viana.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 2013 (nº 872/2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre a Segurança da Aviação Civil
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a União Europeia, assinado em Brasília, em 14 de julho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 869, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Ana Amélia.
12
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
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Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.

autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).

13
REQUERIMENTO Nº 828, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
837, de 2013, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 165, de 2012, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(abono salarial anual).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 828, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 233, de 2013, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Educação, Cultura e Esporte (altera a Lei
Maria da Penha).

17
REQUERIMENTO Nº 837, DE 2013

18
REQUERIMENTO Nº 842, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
834, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 440, de 2011, de
sua autoria.

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 842, de 2013, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 637, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (contribuições ao Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo).

15
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

19
REQUERIMENTO Nº 843, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208,
463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35,
69, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580,
618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim
de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS para pagamento de serviços
educacionais).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 843, de 2013, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 279, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (estabelece idade
mínima para recebimento do benefício de
prestação continuada).

14
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2013

16
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação

20
REQUERIMENTO Nº 846, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
846, de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, solicitando a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 27 e
42, de 2011, por tratarem de matéria correlata
(reforma do sistema eleitoral).
21
REQUERIMENTO Nº 847, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 847, de 2013, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 112, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribui-
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ção, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos(incentivos para implantação de
sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais).
22
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 848, de 2013, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 112, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais
(incentivos para implantação de sistemas de
coleta, armazenamento e utilização de águas
pluviais).

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

23
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Relações Exteriores e Defesa Nacional (proíbe
a venda de produtos de tabaco nos locais
que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Governo/PT – AC) – Esta sessão está encerrada.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 7 minutos.)

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013
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Ata da 130ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 14 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Flexa Ribeiro, Casildo Maldaner,
Mozarildo Cavalcanti, da Srª Ana Amélia e dos Srs. Paulo Paim e Eduardo Amorim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e
encerra-se às 21 horas e 33 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 86, de 2013, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, que comunica
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 52, 89, 94, 99, 100, 101, 102,
103, 115 e 136, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

205

53911

206

53912 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

207

53913

208

53914 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

209

53915

210

53916 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

211

53917

212

53918 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

213

53919

214

53920 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

215

53921

216

53922 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

217

53923

218

53924 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

219

53925

220

53926 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

221

53927

222

53928 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

223

53929

224

53930 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

225

53931

226

53932 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

227

53933

228

53934 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

229

53935

230

53936 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

231

53937

232

53938 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

233

53939

234

53940 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

235

53941

236

53942 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

237

53943

238

53944 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

239

53945

240

53946 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

241

53947

242

53948 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

243

53949

244

53950 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

245

53951

246

53952 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

247

53953

248

53954 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

249

53955

250

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

53956 Quinta-feira 15

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 86, de 2013, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, que comunica
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 52, 89, 94, 99, 100, 101, 102,
103, 115 e 136, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of.nº 086/2013 – CCT
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nºs
52, 89, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 115 e 136 de 2013.
Atenciosamente, Senador Zeze Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício nº 86,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 908, DE 2013
Requeiro, em conformidade com o do artigo 255,
inciso II, alínea C, item 12, combinado com o incisos
IV e VII do artigo 99, do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Projeto de Lei do Senado n.º 290, de
2013, de autoria do Senador Vital do Rego, que “Dispõe sobre o cancelamento do Cadastro Nacional da
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Pessoa Jurídica – CNPJ dos estabelecimentos que
comercializarem produtos em cuja fabricação tenha
havido, em qualquer de suas etapas de industrialização ou na produção de matérias primas, condutas que
configurem redução de pessoa a condição análoga à de
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escravo e dá outras providências”, seja encaminhado
à Comissão de Assuntos Econômicos para que esta
se pronuncie sobre o mesmo.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –Queria cumprimentar a todos que
nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado e, antes de ouvir os colegas pela ordem e organizar
a sessão, registrar o falecimento do empresário acreano e grande empreendedor, o maior empreendedor
do Acre, Roberto Moura, hoje de madrugada, em São
Paulo, em uma dessas fatalidades da vida. Ele estava
em São Paulo com seu filho, teve um fulminante ataque do coração, foi para o Incor e não resistiu, mesmo estando no melhor hospital do coração do Brasil,
um dos melhores do mundo. Daqui a pouco, vou fazer
uma comunicação inadiável, juntamente com o Senador Anibal Diniz. Mas daqui fica o meu voto de pesar
para a família e um abraço para todo o povo do Acre,
pois perdemos um grande acreano.
Pela ordem, Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ. Pela ordem.) – Sr. Presidente, pediria, como
Líder do PP, para ser inscrito para ser o primeiro orador depois da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito, como Líder do PP, para
ser o primeiro a fazer uso da palavra após a Ordem do Dia.
Estou me inscrevendo também, por ter chegado
cedo, para uma comunicação inadiável, mas posso
fazer permuta com os colegas.
Senador...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Por gentileza.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu sou o primeiro inscrito. O Senador
Ruben Figueiró pede-me para inverter. Não há problema para mim. Daí eu seria o segundo orador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Aliás, para não prejudicar V. Exª,
eu já havia combinado com a Mesa que iria chamar o
Senador Ruben Figueiró, sem prejuízo da ordem, para
que V. Exª, que é tão assíduo, querido Senador e amigo Suplicy, pudesse manter sua inscrição.
Pela ordem, Senador Flexa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana,
pediria a V. Exª que me inscrevesse pela Liderança do
PSDB, antes da Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª fica inscrito como primeiro
Líder e pode fazer uso da palavra, obviamente até a
Ordem do Dia, em um horário que atenda a essa sequência que o Regimento nos impõe.
Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sr. Presidente, para me inscrever, em
nome da Liderança do PDT, e registrar a presença
do nosso Prefeito Jesualdo Pires, de Ji-Paraná, que
está visitando o Senado. Quero, portanto, registrar a
sua presença e dar as boas-vindas à nossa Casa. S.
Exª tem trazido grandes pleitos pelo Município de Ji-Paraná e pelos demais.
Há pouco, estava também presente conosco o
Prefeito José Rover, de Vilhena.
Fica aqui o registro dos dois prefeitos visitando
o nosso plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É com satisfação que faço o registro, endossando a palavra de V. Exª, como Presidente
desta sessão, da presença em plenário do Prefeito de
Ji-Paraná e também do Prefeito de Vilhena, que esteve
recentemente conosco.
V. Exª, Senador Acir, está inscrito para fazer uso
da palavra, pela Liderança do PDT.
Convido para fazer uso da palavra, em permuta
com o Senador Suplicy, o Senador Ruben Figueiró,
que tão bem representa o povo do Mato Grosso do
Sul nesta Casa.
V. Exª tem a palavra, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito grato a V. Exª, Sr. Presidente.
Quero dirigir as minhas primeiras palavras ao
eminente Senador, Eduardo Suplicy, que teve a cortesia de ceder-me a vez para dirigir-me ao povo do
meu País, por meio da Rádio Senado e da TV Senado.
Mas, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, trago
a esta tribuna um tema importantíssimo, capaz de invocar a sensibilidade de todo brasileiro, ao avizinhar-se
de questões tão densas como as projeções de futuro,
as finanças domésticas e a fruição de uma velhice
economicamente amparada e digna.
Em 2003, contrariando toda uma trajetória política
em que fazia, ou dizia fazer, a defesa dos aposentados
e pensionistas, o governo recém-eleito do Partido dos
Trabalhadores declarou ser prioridade a aprovação
de uma abrangente reforma da Previdência – a qual,
na prática, mutilou vários direitos adquiridos dos trabalhadores brasileiros, mormente os aposentados e
pensionistas do setor público.
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Recordo-me, Excelências, que o Presidente Lula
compareceu pessoalmente ao Congresso Nacional,
acompanhado de Ministros de Estado, dos 27 Governadores e de todos os integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com o objetivo de
entregar aos Parlamentares esse projeto governamental.
Já naquela época, o rolo compressor do novo governo
não hesitava em exercer sua pressão incontrolável – o
que veio a se tornar rotina nos anos que se seguiram.
Um dos pontos mais controversos da reforma foi
a instituição da taxação dos inativos em 11% sobre os
vencimentos que ultrapassassem o teto da Previdência
Social, hoje estimado em R$4.159,00.
Sras e Srs. Senadores, sob a forma da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, essa
verdadeira bitributação completa dez anos de vigência
neste ano de 2013.
Pretextando equilibrar atuarialmente o sistema
previdenciário, as autoridades governamentais mobilizaram suas forças políticas e conseguiram aprovar a
Emenda Constitucional no 41. Ao tempo, desenvolveu-se um grande embate jurídico a partir da propositura
da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.105. O
Supremo Tribunal Federal bipartiu-se entre a tese do
“princípio da solidariedade” e a do direito adquirido, que
afinal restou vencida. Assim, a partir de então, mesmo
após terem contribuído por décadas para a previdência
pública, os aposentados e pensionistas que recebem
acima do teto do Instituto Nacional de Previdência Social
(INSS) passaram a pagar 11% sobre o valor excedente.
Conforme assinalei, Sras e Srs. Senadores, já faz
dez anos que os aposentados e pensionistas arcam
com essa iniquidade, situação que tende a perpetuar-se caso o Legislativo, atendendo à aspiração da sociedade, não tome para si a tarefa de restituir a condição
constitucional de origem.
Nesse sentido, inúmeras associações de classe e
organizações da sociedade civil têm lutado, ao longo de
todo esse tempo, contra essa taxação cruel, amparadas
em sólida sustentação jurídica. Nas duas Casas do Congresso Nacional, centenas de Parlamentares já deram
mostras de que também não concordam com a redação
da Emenda Constitucional no 41 e suas decorrências
práticas. Entre esses, eu orgulhosamente me incluo.
Em 2006, o ilustre ex-Deputado Federal Carlos
Mota apresentou uma proposta de emenda à Constituição que objetivava corrigir os pontos da reforma
previdenciária que causam ônus sem justificativa aos
aposentados e pensionistas da previdência pública.
Hoje, após ser aperfeiçoada pela contribuição dos Deputados relatores, Luiz Alberto e Arnaldo Faria de Sá,
e pela própria comissão especial instalada na Câmara
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para analisar seu mérito, a PEC nº 555/2006 encontra-se madura para inclusão na pauta de votação.
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, é preciso frisar que a proposta conta com três pilares sólidos: largo
apelo à sociedade, aval técnico-jurídico e apoio político.
No âmbito da Comissão Especial que acabei de mencionar, foram ouvidas, em audiências públicas, dezenas
de entidades, além de autoridades governamentais e
especialistas da área. Passo a citar apenas algumas
dessas entidades: Conselho Nacional de Secretários
Estaduais do Planejamento, Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência, Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Associação de Magistrados Brasileiros, Ministério Público
da União, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil, Sindicato dos Servidores do
Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da
União (Sindilegis), Movimento dos Servidores Públicos
Aposentados e Pensionistas, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Única dos
Trabalhadores (CUT), e Força Sindical.
Essencialmente, Srªs e Srs. Senadores, a PEC nº
555/2006 visa revogar o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Com os aperfeiçoamentos anteriormente mencionados, temos quatro itens: 1) haverá
a extinção imediata da cobrança dos aposentados por
invalidez; 2) a extinção da contribuição dos aposentados e pensionistas que tiverem 65 ou mais anos de
idade; 3) a extinção gradual, na razão de 20% ao ano,
a partir dos 61 anos de idade do titular do benefício,
até a completa extinção aos 65 anos; e 4) enquanto
não for extinta, a contribuição incidirá apenas sobre a
parcela do provento de aposentadoria ou pensão que
exceda ao teto de benefício do INSS.
Srªs e Srs. Senadores, resta cristalina a necessidade de se fazer justiça aos nossos aposentados e
pensionistas do setor público. Eles foram atingidos por
uma medida que não alcançou nenhum outro segmento
ou categoria de trabalhadores, e tiveram desrespeitados seus direitos assegurados na Lei Maior,
sobretudo porque o estabelecimento da contribuição previdenciária sobre os benefícios de servidores já
aposentados configura uma clara violação do princípio
constitucional básico, resumido na fórmula – aspas – :
“A lei não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada – fecha aspas –“.
No relatório da PEC nº 555/2006, o Deputado
Arnaldo Faria de Sá lembrava que – abro aspas –: “Na
ocasião do julgamento da ação direta, Adin nº 3.105, foi
a decisão inquinada por ter sido informada por razões
mais políticas do que jurídicas, uma vez que se tratava
de iniciativa apresentada por governo recém-instalado,
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na qual se vislumbrava a possibilidade de resgatar pelo
menos em parte a saúde das contas públicas”.
Ora, Sr. Presidente, a ninguém interessa ignorar
a relidade da economia interna de um sistema previdenciário fechado, que necessita de equilíbrio atuarial
para manter-se por tempo indefinido e cumprir, por esse
modo, a sua própria razão de existir, amparando na
velhice aqueles que para ele contribuíram. Mas é precisamente o ponto que se quer desvelar: a argumentação
oficial deixou de entrever em seu verdadeiro propósito, nas entrelinhas, ou seja, o de – aspas – “resgatar,
pelo menos em parte, a saúde das contas públicas”.
Ainda acrescento: percebe-se, portanto, que é
o objetivo geral o de se resgatar a saúde das contas
públicas, que se inclina a confundir-se com o objetivo
específico: equilibrar o sistema previdenciário público.
Mas há aqui um grave senão e que se vai anunciando:
se existe o desequilíbrio nas contas gerais da Previdência, é porque foram objeto de mau uso, pois suas
receitas acabaram desviadas para outros fins que não
os tipicamente previdenciários.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, é inteiramente injusto
que engenhosos regramentos artificiais sejam maquinados extemporaneamente para – entre aspas – “sanar”
os rombos do sistema. Em termos populares, Srªs e
Srs. Senadores, não cabe aos servidores aposentados
e aos pensionistas, em idade avançada, – entre aspas
– “pagar o pato” dos malfeitos a que não deram ensejo.
Desejo ainda, Sr. Presidente, enfatizar, por uma
medida de sincero reconhecimento,....
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – ...à persistente luta do Senador Paulo Paim,
verdadeiro apóstolo, nesta Casa, dos direitos dos aposentados e pensionistas.
Tenho recebido, Sr. Presidente, correspondência
de associações de classe do meu Estado, Mato Grosso do Sul, e de todo o País. Tenho acompanhado com
solidariedade a preocupação que aflige homens e mulheres maduros que se sentem profundamente atingidos
por essa medida descabida, a qual os força a continuar
pagando o que já pagaram ao longo das suas vidas.
Sr. Presidente, tenho algumas outras considerações a fazer, mas me permito, esperando que V. Exª
considere como lidas essas observações, fazer daqui um
apelo ao Deputado Federal Henrique Alves, Presidente
da Câmara, que é político experiente e de responsabilidade social, que compreende perfeitamente a necessidade de nós, integrantes do Congresso Nacional, revermos um dispositivo que se mostrou iníquo em relação
a um grande contingente de trabalhadores brasileiros.
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Quero, portanto, dirigir-me ao ilustre Presidente
da Câmara dos Deputados, para que se digne a incluir na Ordem do Dia, o mais rapidamente possível, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006,
de autoria do ex-Deputado Carlos Mota, na forma do
substitutivo elaborado pela Comissão Especial destinada à sua apreciação.
Sr. Presidente, esse é o clamor de todos aqueles
– creio que de toda esta Casa – que, após anos de
intenso labor, contribuíram com parte expressiva de
seus rendimentos, para assegurar recursos valiosos
que garantiriam uma aposentadoria digna e respeitada
pelo Poder Público. Agora, eles esperam do Congresso
Nacional, de V. Exªs, Srs. Deputados, e especialmente
dos Srs. Senadores, uma justa reparação do mal que
lhes foi feito pela Emenda Constitucional 41/2003.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
E muito obrigado pela atenção de V. Exªs, Srs.
Senadores.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, trago a esta tribuna um tema importantíssimo, capaz de invocar a sensibilidade de todo
brasileiro, ao avizinhar-se de questões tão densas como
as projeções de futuro, as finanças domésticas e a fruição de uma velhice economicamente amparada e digna.
Em 2003, contrariando toda uma trajetória política
em que fazia, ou dizia fazer, a defesa dos aposentados e pensionistas, o governo recém-eleito do Partido
dos Trabalhadores declarou ser prioridade a aprovação de uma abrangente Reforma da Previdência – a
qual, na prática, mutilou vários direitos adquiridos dos
trabalhadores brasileiros, mormente os aposentados
e pensionistas do setor público.
Recordo-me que o Presidente Lula compareceu
pessoalmente ao Congresso Nacional, acompanhado
de ministros de Estado, dos 27 governadores e de todos os integrantes do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, com o objetivo de entregar aos
parlamentares esse projeto governamental. Já naquela
época, o rolo compressor do. novo governo não hesitava em exercer sua pressão incontrolável – o que veio
a se tornar rotina nos anos que se seguiram.
Um dos pontos mais controversos da Reforma
foi a instituição da taxação dos inativos em até 11%
sobre os vencimentos que ultrapassassem o teto da
Previdência Social, hoje de 4.159 reais.
Srªs e Srs. Senadores, sob a forma da Emenda
Constitucional na 41, de 19 de dezembro de 2003, essa
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verdadeira bitributação completa dez anos de vigência
neste ano de 2013.
Pretextando equilibrar atuarialmente o sistema
previdenciário, as autoridades governamentais mobilizaram suas forças políticas e conseguiram aprovar a
EC 41. Ao tempo, desenvolveu-se um grande embate jurídico, a partir da propositura da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n– 3.105. O Supremo Tribunal
Federal bipartiu-se entre a tese do “princípio da solidariedade” e a do direito adquirido, que afinal restou
vencida. Assim, a partir de então, mesmo após terem
contribuído por décadas para a Previdência pública,
os aposentados e pensionistas que recebem acima do
teto do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
passaram a pagar 11% sobre o valor excedente.
Conforme assinalei, já faz dez anos que aposentados e pensionistas arcam com essa iniqüidade,
situação que tende a perpetuar-se caso o Legislativo,
atendendo à aspiração da sociedade, não tome para si
a tarefa de restituir a condição constitucional de origem.
Nesse sentido, inúmeras associações de classe
e organizações da sociedade civil têm lutado, ao longo
de todo este tempo, contra essa taxação cruel, amparadas em sólida sustentação jurídica. Nas duas Casas
do Congresso Nacional, centenas de Parlamentares já
deram mostras de que também não concordam com a
redação da EC 41 e suas decorrências práticas. Entre
esses, – eu orgulhosamente me incluo.
Em 2006, o ilustre ex-Deputado Federal Carlos
Mota apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição que objetivava corrigir os pontos da Reforma
Previdenciária que causam ônus sem justificativa aos
aposentados e pensionistas da Previdência Pública.
Hoje, após ser aperfeiçoada pela contribuição dos Deputados relatores Luiz Alberto e Arnaldo Faria de Sá, e
pela própria Comissão Especial instalada na Câmara
para analisar seu mérito, a PEC nº 555/2006 encontra-se madura para inclusão na pauta de votação.
Sr. Presidente, é preciso frisar que a proposta
conta com três pilares sólidos: largo apelo à sociedade, aval técnico-jurídico e apoio político. No âmbito da
Comissão Especial que acabei de mencionar, foram
ouvidas, em audiências públicas, dezenas de entidades,
além de autoridades governamentais e especialistas da
área. Passo a citar apenas alguns: Conselho Nacional
de Secretários Estaduais do Planejamento, Associação
Brasileira de Instituições de Previdências Estaduais e
Municipais, Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência, Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil,
Associação de Magistrados Brasileiros, Associação
dos Juízes Federais do Brasil, Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Federação
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Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e
Ministério Público da União, Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e
do Tribunal de Contas da União (Sindilegis), Instituto
MOSAP – Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil – GTB, Central Única dos
Trabalhadores – CUT, e Força Sindical.
Essencialmente, a PEC nº 555/2006 visa revogar
o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
Com os aperfeiçoamentos anteriormente mencionados,
temos que: 1) haverá a extinção imediata da cobrança
dos aposentados por invalidez; 2) a extinção da contribuição dos aposentados e pensionistas que tiverem 65
ou mais anos de idade; 3) a extinção gradual, na razão
de 20% ao ano, a partir dos 61 anos de idade do titular do benefício, até a completa extinção aos 65 anos;
e 4) enquanto não for extinta, a contribuição incidirá
apenas sobre a parcela do provento de aposentadoria
ou pensão que exceda ao teto de benefício do INSS.
Srªs e Srs. Senadores, resta cristalina a necessidade de se fazer justiça aos nossos aposentados e
pensionistas do setor público. Eles foram atingidos por
uma medida que não alcançou nenhum outro segmento
ou categoria de trabalhadores, e tiveram desrespeitados seus direitos assegurados na Lei Maior, sobretudo
porque o estabelecimento da contribuição previdenciária sobre os benefícios de servidores já aposentados
configura uma clara violação de princípio constitucional
básico, resumido na fórmula; “a lei não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
No Relatório da PEC nº 555/2006, o Deputado
Arnaldo Faria de Sá lembrava que, abro aspas, “na ocasião do julgamento da ação direta [Adin n– 3.105], foi
a decisão inquinada de ter sido informada por razões
mais políticas do que jurídicas, uma vez que se tratava
‘de iniciativa apresentada por governo recém-instalado,
na qual se vislumbrava a possibilidade de resgatar pelo
menos em parte a saúde das contas públicas”.
Ora, a ninguém interessa ignorar a realidade da
economia interna de um sistema previdenciário fechado, que necessita de equilíbrio atuarial para manter-se
por tempo indefinido e cumprir, por esse modo, a sua
própria razão de existir, amparando, na velhice, aqueles
que para ele contribuíram. Mas é este precisamente
o ponto que se quer desvelar: a argumentação oficial
deixou entrever seu verdadeiro propósito nas entrelinhas, qual seja, o de “resgatar pelo menos em parte
a saúde das contas públicas”.
Percebe-se, portanto, que há um objetivo geral, o
de resgatar a saúde das contas públicas, que se inclina
a confundir-se com um objetivo específico: equilibrar o
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Sistema Previdenciário Público. Mas há aqui um grave
senão, que se vai anunciando: se existe um desequilíbrio
nas contas gerais da Previdência é porque elas foram objeto de mau uso, pois suas receitas acabaram desviadas
para outros fins, que não os tipicamente previdenciários.
Assim, é inteiramente injusto que engenhosos
regramentos artificiais sejam maquinados extemporaneamente para, entre aspas, “sanar” os rombos do
sistema. Em termos populares, Senhoras e Senhores
Senadores, não cabe aos servidores aposentados e
aos pensionistas, em idade avançada, “pagar o pato”
dos malfeitos a que não deram ensejo.
Tenho recebido correspondência de associações de
classe do meu Estado do Mato Grosso do Sul e de todo o
País. Tenho acompanhado com solidariedade a preocupação que aflige homens e mulheres maduros que se sentem profundamente atingidos por uma medida descabida,
a qual os força a continuar pagando o que já pagaram ao
longo de toda uma vida de labor honesto, digno e produtivo.
Realmente, Caros Colegas, trata-se de uma quebra completamente injustificada do princípio constitucional do direito adquirido, algo que causa apreensão
quando pensamos na manutenção de nossa democracia e na plena vigência do chamado Estado de Direito.
Srªs e Srs. Senadores, o Deputado Federal Henrique
Alves, Presidente da Câmara, é político experiente e de
responsabilidade social, que compreende perfeitamente a
necessidade de nós, integrantes do Congresso Nacional,
revermos um dispositivo que se mostrou iníquo em relação a um grande contingente de trabalhadores brasileiros.
Quero, portanto, dirigir-me ao ilustre Presidente da
Câmara dos Deputados, para que se digne a incluir na
Ordem do Dia, o mais rapidamente possível, a Proposta
de Emenda à Constituição n-555, de 2006, de autoria do
ex-Deputado Carlos Mota, na forma do substitutivo elaborado pela Comissão Especial destinada à sua apreciação.
Sr. Presidente, esse é o clamor de todos aqueles
que após anos de intenso labor, contribuíram com parte
expressiva de seus rendimentos para assegurar recursos valiosos que garantiriam uma aposentadoria digna
e respeitada pelo poder público. Agora, eles esperam
do Congresso Nacional uma justa reparação do mal
que lhes foi feito pela Emenda Constitucional 41/2003.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço ao Senador Figueiró, do
PSDB, de Mato Grosso do Sul.
Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana para
uma comunicação inadiável.
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V. Exª terá cinco minutos regimentais, Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, é com muito pesar que ocupo
hoje a tribuna do Senado, esta Casa tão importante do
nosso País, para trazer uma notícia que nos pegou,
a todos acreanos, de surpresa ainda de madrugada.
Faço aqui o registro do falecimento do empresário acreano e talvez o maior empreendedor do Acre,
Roberto Moura, ocorrido hoje no começo da manhã,
no Incor, em São Paulo.
Ele estava em São Paulo, acompanhado do seu filho Marcelo, para um evento representando uma de suas
empresas, passou mal no final da noite de ontem, foi levado para o Incor com vida, chegou andando, e, mesmo
tendo pouca idade – uma pessoa de 60 anos, ia fazer
agora, no dia 17 de setembro, 61 anos –, não resistiu.
Meu sobrinho que faz especialização no Incor passou a noite com muitos especialistas, mas, lamentavelmente, mesmo estando no melhor hospital do coração
que nós temos no Brasil, um dos melhores do mundo,
nós tivemos essa notícia, para nós do Acre, terrível,
porque o Roberto Moura era um apaixonado pelo Acre,
um empreendedor, um acreano que veio do interior.
Pelo trabalho, por sua dedicação, ele construiu um
conglomerado de empresas, que são uma referência
hoje no Acre. Sem dúvida, ele era o maior empreendedor no Acre.
À sua família, meu voto de pesar. Eu falei várias
vezes com seu filho, que ainda está em São Paulo tomando as providências para que o corpo possa chegar
ainda hoje ao Acre.
O Senador Anibal e eu vamos embarcar daqui a
pouco para estarmos lá junto com os amigos, com os
familiares. Hoje cedo falava com o Governador Tião
Viana também.
Então, daqui da tribuna do Senado, eu queria
prestar esta homenagem porque o Acre perdeu um
grande acreano, e eu perdi um bom amigo.
Quando comecei na política – aliás, não era nem
o começo, eu estava tentando começar –, ele foi um
dos poucos que me confiaram o apoio e a confiança
de que eu daria certo. Isso foi ainda na década de 90,
bem no comecinho, no final dos anos 80.
Construímos uma relação de amizade, que durou
até esta lamentável, sob todos os aspectos, notícia.
São os mistérios da vida.
A humanidade vive há milhares de anos. Eu disse
hoje nas redes sociais: “Se vivermos mais outros milhares, não vamos chegar nem perto de entender os mistérios da vida”. Uma pessoa sai do Acre de avião, desce
em São Paulo, participa de um evento e, com o filho num
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táxi, sente dor, passa mal e o filho, perto da meia-noite,
diz-lhe: “Vamos para o Incor, que fica aqui perto”.
Sai do táxi andando, caminha até o atendimento, é atendido prontamente, com todo o aparato que
o Incor tem, que é o melhor hospital do coração do
País, e, quatro e meia da manhã, depois de inúmeras
tentativas dos médicos durante a noite inteira, ele não
sobreviveu, não resistiu.
Era uma pessoa que se cuidava, fazia exercícios,
mantinha o peso sempre equilibrado, sempre magro,
trabalhava muito. Mas, enfim, falei com alguns médicos e eles disseram que há algumas manifestações de
problemas cardíacos que são fulminantes.
Eu ouço o aparte do Senador Anibal, que inclusive trabalhou na televisão de Roberto Moura, que tinha empresas em várias áreas. Agora estava se preparando para serem umas das mais fortes na ZPE do
Acre. Estava abrindo uma empresa no Peru. O Anibal
chegou a trabalhar com ele.
É com satisfação que ouço o aparte de V. Exª,
Senador Anibal.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Permita-me, Senador Jorge Viana, congratular-me com V. Exª nesse registro e voto de pesar...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC)
– ...pela morte do empresário Roberto Alves Moura, empreendedor acreano que ousou expandir inclusive os seus
empreendimentos para além das fronteiras do Acre. Foi
ele que levou a TV Gazeta, que na época era filiada da
TV Manchete, ao Acre. Com ele eu pude trabalhar nos
anos de 1990, 1991 e 1992, como Editor de Jornalismo
da sua TV Gazeta. Roberto Moura era um empresário
muito bem-sucedido, um homem de sucesso e, querendo ou não, as pessoas de sucesso são referências. Ele
foi uma pessoa de muito sucesso empresarial. Deixou
nove filhos e dez netos. Então, fica aqui o nosso voto de
pesar, a nossa solidariedade aos familiares de Roberto
Moura. Tenho certeza de que V. Exª também vai ser signatário de um voto de pesar que quero apresentar por
ocasião do falecimento do empresário Roberto Alves
Moura, ocorrida nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, vítima de ataque cardíaco na cidade de São Paulo. Nos
termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal e ouvido o Plenário, eu requeiro voto de pesar por
ocasião do falecimento do empresário Roberto Alves
Moura, nesta quarta-feira, 14 de agosto de 2013, em São
Paulo capital. Este voto de pesar se dá exatamente pelo
reconhecimento do trabalho desenvolvido por Roberto
Alves Moura. Uma pessoa que tinha seu ponto de vista
a respeito da sociedade e que tinha os seus investimentos todos no Estado Acre, gerava muitos empregos tanto
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na sua televisão como na distribuidora de medicamentos
quanto nas demais empresas – supermercados – e também na sua distribuidora, revenda de veículos. Eu tenho
certeza de que todos ficaram muito chocados com sua
morte, por exatamente se tratar de uma pessoa que se
cuidava muito bem, uma pessoa que tinha uma prática
saudável, que procurava fazer exercício físico, que se
mantinha absolutamente em dia nos check-ups médicos
e que acabou falecendo aos 61 anos de idade, ou seja,
com muita vida pela frente, vítima de um ataque cardíaco.
Então, fica aqui a nossa solidariedade plena aos familiares do Roberto Moura e o nosso voto de pesar por esta
perda de grande significado dentro do mundo empresarial
acreano e dentro daquele universo próprio das pessoas
de sucesso do nosso Estado do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu incorporo o seu aparte, Senador Anibal e
agradeço o privilégio de poder assinar junto essa moção de pesar, que certamente aprovaremos aqui no
Senado, pela importância, pela vida e pelo exemplo
de trabalhador. Era um empresário trabalhador Roberto Moura.
E concluo, Sr. Presidente, com sua compreensão, fazendo uma leitura muito breve, curtinha, de uma
mensagem que postei na minha página do Facebook:
Roberto era o maior empresário da nossa terra, um vencedor, um grande empreendedor e
apaixonado pelo Acre. Ele nos deixa um bom
exemplo: a sua devoção ao trabalho. É uma
pena que a gente perca um dos maiores empresários que tínhamos, nesta hora que o Acre
precisa tanto de empreendedores que tenham
amor por nossa terra [que o Roberto tinha].
Estou triste porque perdi uma pessoa que me
considerava e estabelecia comigo uma relação
de verdadeira amizade. Quando mais precisava, lá no começo da minha vida pública, ele
foi um dos que mais me ajudou.
Roberto nasceu em Tarauacá e era filho da
Dona Raimunda, que ele adorava e venerava.
Como disse o Senador Aníbal, são 9 filhos e 10
netos, inclusive algumas ainda crianças pequenas, que
ficam agora com sua esposa Suzana.
Que Deus possa confortar a sua família, confortar os amigos, que não são poucos. E eu queria daqui,
da tribuna do Senado, agradecer ao Roberto por seu
trabalho e por sua dedicação ao nosso Acre.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Jorge Viana, a Presidência
se solidariza com V. Exª e com o Senador Anibal Diniz
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pela perda, tanto do amigo de ambos, como do grande
empresário do Estado do Acre.
Pela ordem de inscrição, como orador, Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Flexa Ribeiro, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, quero, em primeiro lugar,
registrar a presença aqui, na tribuna de honra, dialogando
com a Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, da
Srª Ivete Santisi Belfort Mattos, da Sociedade de Apoio
à Paz, e do Sr. Venceslão Soligo, da Associazione Stampa italiana. Ambos são da Sociedade de Apoio à Paz,
uma entidade sem fins lucrativos, gerida apenas por
voluntários, que há dez anos desenvolve um programa
sobre as palavras de paz. Eles gostariam de propor que
possam todos os organismos de gestão pública ter a
preocupação com a paz, por meio do programa Educação para a Paz. E, assim, eles desenvolvem programas
em prisões e centros cívicos.
Nós, a Senadora Ana Rita e eu, iremos propor
que haja uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, inclusive com convite ao Embaixador da
Paz da Índia, Prem Rawat, que desenvolve um trabalho
pela paz pelo mundo, transmitindo a sua mensagem
em eventos e em universidades por todos os países.
Até hoje, Prem Rawat já falou para milhões de pessoas. Assim, gostaríamos que também aqui, no Senado,
possamos ter a sua presença, inclusive neste momento
em que colocamos a preocupação de todos nós, num
dia como o de hoje, em que haverá manifestações em
inúmeras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e
outras. Contudo, que essas manifestações sejam caracterizadas por meios pacíficos.
Assim, conclamamos o Anonymous, o Black Bloc
e todas essas entidades a que procurem expressar
os seus sentimentos seguindo as recomendações de
sempre estarmos procurando confrontar a força física
com a força da alma, conforme nos disse Martin Luther King Jr. em I have a dream (Eu tenho um sonho).
Sejam bem-vindos!
Já está, então, encaminhada a providência junto
à Presidenta, Senadora Ana Rita.
Gostaria também de aqui agradecer a presença
dos Professores da Unicamp, Wellington Carrenho, César Marcon, bem como do Sr. Cristiano de Carvalho,
Secretário de Negócios Jurídicos de Americana, que
também nos honram com a sua visita.
Sr. Presidente, Senador Flexa Ribeiro, gostaria, hoje,
de tratar do assunto da laranja, da citricultura no Estado
de São Paulo, e, sobretudo, aqui assinalar observações
do Presidente da Associtrus, Dr. Flávio Viegas, que me
enviou uma contribuição e também um convite para par-
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ticipar, nesta sexta-feira, 16 de agosto, a partir de 12h30
até às 16h, no auditório do Centro Universitário Unifafibe,
em Bebedouro, do “Encontro Citricultura do Estado de
São Paulo: Estrutura e Conjunto”, que a Associtrus – Associação Brasileira de Citricultores ali promoverá, com o
objetivo de reunir produtores, pesquisadores e políticos,
entre os quais já confirmaram a sua presença o Deputado Federal Antônio Carlos Mendes Thame, do PSDB
de São Paulo, e o Deputado Estadual Edinho Araújo, do
PMDB de São Paulo.
Eu fui convidado, mas, em função de haver marcado um exame médico de rotina justamente na sexta-feira, não poderia comparecer. Com esta idade, 72
anos, já fiz a parte do coração, Presidente Flexa Ribeiro, e, agora, vou ver as outras partes do corpo para
saber se está tudo perfeito. As pessoas que fizeram o
meu exame me informaram que o meu coração está
bom para todas as finalidades.
Desse encontro resultará o Manifesto da Laranja,
documento que os próprios citricultores, com o apoio das
autoridades do setor citrícola e com o embasamento de
pesquisadores, apresentarão, colocando as suas principais reivindicações para se manterem na atividade que,
economicamente, já foi responsável pela distribuição e
geração de riquezas em diversos Municípios paulistas
e também de outros Estados brasileiros, como Paraná,
Santa Catarina, Minas Gerais, Sergipe, que também é
um importante produtor de laranjas, envolvendo centenas de milhares de trabalhadores e de pessoas.
Há décadas, os produtores se veem obrigados a
abandonar, pouco a pouco, a atividade, por conta da verticalização da produção pelas indústrias de suco de laranja
e, consequentemente, dos baixos preços pagos por estas
mesmas indústrias pela fruta dos pomares de terceiros.
Para se ter ideia do tamanho do estrago que vem
ocorrendo no setor, na safra passada cerca de 20 milhões de áreas foram erradicadas do parque citrícola
paulista e mais de dois mil citricultores foram excluídos
do setor. A atuação cartelizada das indústrias – motivo de
denúncia dos produtores – aguarda há anos o desfecho
das investigações que estão sob a responsabilidade do
Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
O Cade fez uma importante averiguação no que
diz respeito à atuação dos cartéis das empresas que
participaram das licitações do metrô da CPTM, em
São Paulo e em outros lugares. Seria importante que
– claro há muitas coisas para averiguar – aprofundassem e logo chegassem à conclusão sobre o que é que
acontece com a produção e comercialização da laranja.
Apesar de todas as evidências de abuso do poder
de mercado pelas esmagadoras, setores do governo
preferem aceitar os argumentos das indústrias de que
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se trata de um “problema de mercado” e da incompetência dos produtores.
A omissão dos governos, às vezes em nível federal e outras também estadual, vem propiciando uma
brutal transferência de renda para as indústrias de suco,
aumentando assim as distorções no setor através da
concentração e verticalização da produção.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – V. Exª me concede um aparte, Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Com certeza, mas me permita desenvolver um pouco mais o tema.
A maior crise da citricultura foi criada sob o pretexto de queda da demanda mundial do suco de laranja.
Porém, o fato é que a oferta vem caindo mais do que
a demanda, tanto que a Coca-Cola, que, desde 2011,
tem demonstrado a preocupação com a falta de interesse dos produtores em ampliar os plantios, anunciou
o investimento de US$2 bilhões no plantio de 10 mil
hectares de laranjas em parceria com a Cutrale e a
Peace Rivers, na Flórida (EUA).
Outros fatos que desmentem os argumentos da
indústria são o aumento do valor do suco de laranja e
dos subprodutos, o que propiciou o aumento de 120%
no valor de registro das exportações brasileiras de suco
de laranja, entre 2005 e 2012, e os altos preços recebidos pelos citricultores da Flórida que atingem cerca de
R$24,00 por caixa, enquanto os produtores brasileiros
não recebem nem R$10,00 pela mesma caixa de laranja.
A conclusão evidente é que as indústrias continuam
a impor impunemente o seu poder económico e de mercado sobre os produtores brasileiros, enquanto apresentam
um comportamento completamente diferente na Flórida.
No Brasil, embora o volume de suco de laranja
exportado tenha se mantido constante, no período de
2000-2001 a 2011-2012, o vaior registrado nas exportações cresceu 180%, de US$878 milhões para
US$2,45 bilhões, enquanto os preços pagos aos citricultores caíram de cerca de US$2,3, em 2000-2001,
para US$1,37 por caixa na safra passada. Uma redução
de 40%, agravando ainda mais o prejuízo do citricultor,
que tem um custo de produção superior a US$9,00.
As esmagadoras que pagam na Flórida até
US$14,00 por caixa posta impõem aos citricultores brasileiros preços abaixo de US$3,00 e justificam que os baixos preços são decorrentes de desequilíbrios do mercado.
O que realmente ocorre é que a indústria vem, deliberadamente, excluindo os pequenos e médios produtores à medida em que amplia a sua própria produção.
(Soa a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – �������������������������������������
Os recentes dados divulgados pela CitrusBR indicam que o ciclo de altos estoques e baixos
preços devem encerrar na temporada atual. A partir de
julho de 2014, provavelmente, inicia-se um maior equilíbrio entre a oferta e demanda na citricultura paulista.
Assim, são vitais ações de curto prazo para permitir ao citricultor independente manter-se competitivo
até julho de 2014, para se recuperar da crise de rentabilidade das últimas temporadas.
É importante a adoção de medidas de médio
prazo para melhorar o ambiente de negócio e a competitividade do produtor independente e de medidas
de longo prazo, como o fortalecimento da defesa fitossanitária e a demanda doméstica pelo suco de laranja.
Eu, aqui, coloco as propostas da Associtrus, mas
concedo, com muita honra, um aparte ao Senador Casildo Maldaner, se o Presidente Flexa Ribeiro me der
um pouquinho de tolerância.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Eu serei breve, até porque sei que o tempo de
V. Exª está-se esgotando. Eu gostaria...
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – ... de me associar a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, quando traz um tema tão preocupante, porque se
montam os cartéis e se prejudica os pequenos produtores. Aí, o Cade tem de entrar, sem dúvida alguma, e os
setores responsáveis também. Nós temos de atentar para
a formação de cooperativas para atender aos pequenos
produtores ou de associações. Eu daria até um exemplo:
ontem, eu recebi de Santa Catarina, meu Estado, um
grupo de fabricantes de refrigerantes, que os produzem
quase que artesanalmente. Eles expuseram ontem, para
nós e para o Fórum Parlamentar Catarinense, que, no
Brasil, nós tínhamos novecentas e poucas empresas
pequenas, pequenos fabricantes de refrigerantes; hoje,
resumem-se em cento e poucos, só. Todo o resto,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – ... a Coca-Cola e outras grandes absorveram,
criando-se assim os cartéis. Aí, surge o desemprego,
acaba-se com os pequenos, tirando-os da atividade econômica. Por isso, eu quero me associar a V. Exª quando
traz esse problema sério dos citricultores do Estado de
São Paulo, que não é só de lá, mas também do meu
Estado de Santa Catarina e de tantos outros do Brasil.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP)–Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.
V. Exª coloca proposições de grande relevância.
Se me permite, por dois minutos, Senador Flexa
Ribeiro, eu colocarei sinteticamente...
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Já trocamos aqui, Senador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... as proposições...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ... mas atendo a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... sugeridas nesse encontro da
Associtrus:
– Renegociação de todas as dívidas dos citricultores (dos cinco últimos anos) pela securitização;
– retomar a laranja na política de preço mínimo e os
leilões do PEPRO, com um edital mais completo, que iniba
ações de não citricultores com a exigência de relatório...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... do greening dos últimos três anos
ou relatório prévio dos citricultores de quantas caixas
pretendem entregar e valor vendido.
– Apoiar o aumento do percentual de suco de
laranja para os néctares do País;
– Redução dos impostos incidentes sobre o suco
de laranja comercializado no País e vincular a isenção
a suco com origem de compra de pequenos e médios
produtores;
– Retomar a discussão da inserção do suco na
merenda escolar do Estado de São Paulo e nas cestas
básicas pela Conab, especialmente nos municípios que
sofrem os efeitos da seca no Nordeste ou que estão
em situação de emergência;
– Finalização dos processos no Cade, para não
haver mais demora que prejudique pequenos e médios agricultores;
– Fortalecer a representatividade dos citricultores no Consecitrus;
– Constituir um grupo de apoio neutro (pesquisadores e consultores) para a formatação dos dados
no Consecitrus;
– Solicitar à CitrusBR dados mais atualizados
a respeito da estimativa do volume processado de
laranja...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) − dos dados da Coordenadoria de
Defesa Agropecuária do Relatório do Greening por
Município: dados de propriedades por tamanho, número de árvores por variedade e número de árvores
por grupos de idade.
Além dessas, importante a adoção de medidas imediatas com resultados de longo prazo visando melhorar
a defesa e o consumo doméstico do suco de laranja.
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Fortalecimento e elevação dos recursos destinados ao Fundecitrus, com a parceria da Coordenadoria
de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. Ação
em conjunto, para dar maior agilidade no controle do
greening e do cancro cítrico no Estado de São Paulo.
A formatação de um sistema de leilão de venda do
excedente do suco de laranja para processadores de pequeno e médio porte, inclusive para fornecer a escolas,
creches e repartições públicas, porque isso em muito contribuirá para estabilizar a situação dos citricultores paulistas.
E eu, que, todos os dias, tomo suco de laranja...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) −... na hora do café da manhã, normalmente, e, muitas vezes, também, no almoço e no
jantar, recomendo a todos que tomem mais suco de
laranja, porque faz muito bem à saúde.
Agradeço muito a tolerância, primeiro, do Senador Flexa Ribeiro e, agora, do Senador Jorge Viana.
Um abraço a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Eu cumprimento V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, inscrito como
Líder, o Senador Flexa Ribeiro. Em seguida, como oradora inscrita, em permuta, a Senadora Ana Amélia.
Então, eu peço que ocupe a tribuna como Líder o
Senador Flexa, que me substituiu aqui ainda há pouco,
pelo que eu agradeço a S. Exª, para que eu pudesse fazer uma comunicação inadiável e, junto com o Senador
Anibal, apresentar o voto de pesar pelo falecimento do
acriano, empresário, empreendedor, Dr. Roberto Moura.
Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores,
antes de iniciar meu pronunciamento, quero fazer uma
saudação a um companheiro e amigo lá do Pará, de
Santana do Araguaia, que se encontra na galeria, o
Alencar, Presidente do PSDB de Santana.
Seja bem-vindo, Alencar!
Ele foi candidato a prefeito nas eleições do ano
passado, mas não se elegeu, e será candidato, agora,
no próximo ano, a Deputado Estadual. Tenho certeza
de que o nosso Alencar terá todas as condições de
chegar a Deputado.
Também quero saudar, Senador Jorge Viana, o
irmão do Alencar, o Luciano Alencar, que é Prefeito do
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Município de Vila Rica, em Mato Grosso, nosso vizinho,
onde todos temos trabalhado pela Santarém-Cuiabá,
de que vamos falar daqui a pouco.
O Senador Pedro Taques, o Senador Jayme Campos e o Senador Blairo Maggi são os três Senadores
que representam, com competência, e honram o Estado de Mato Grosso.
Seja bem-vindo também, Alencar, que está com
seu secretário, o Sr. Geraldo Divino, também de Vila Rica.
Mas eu quero, hoje, Senador Jorge Viana, fazer
referência a um estudo que o Credit Suisse, banco
de investimentos, fez sobre a infraestrutura brasileira,
Senador Acir Gurgacz.
Ainda esta semana, recebemos uma notícia que era
esperada: pela terceira vez, o Governo Federal foi forçado
a adiar o leilão do trem-bala entre Rio de Janeiro, São
Paulo e Campinas. A desistência temporária do Governo
Federal ocorreu diante da realidade que nós da oposição
alertávamos aqui no Senado: simplesmente não apareceram investidores em número suficiente interessados
pela obra – parece que houve a inscrição de um único
interessado –, cujo orçamento já passa de R$38 bilhões.
Nosso questionamento, quando a matéria tramitou aqui, no Senado, era sobre diversos pontos desse
projeto “lulático”. Eu sempre denominei o trem-bala
de projeto “lulático”. O primeiro, regimental e constitucional: a proposta veio como medida provisória. E
toda medida provisória, como sabemos, tem que ser,
obrigatoriamente, de tema “urgente e relevante”. Lançado em 2008, o projeto passou aqui, nesta Casa, em
2011. E lá já questionávamos tanto a urgência quanto
a relevância desse empreendimento.
Com relação à urgência, está comprovado não
existir, pois, depois de quase três anos, o trem ainda
não saiu do projeto; com relação à relevância, é que
se discute – e vamos tratar do assunto aqui – o gasto
de R$38 bilhões pelo Governo Federal em um projeto
que deve deixar de ser feito porque não há urgência e
não é necessário neste instante, haja vista que temos
outras necessidades bem maiores do que o trem-bala.
Afinal, Srªs e Srs. Senadores, paraenses e brasileiros que me assistem pelos veículos de comunicação
do Senado e nos acompanham pelas redes sociais,
num país onde as pessoas morrem nas estradas esburacadas e em péssimo estado de conservação, onde o
modal de transporte de cargas é absolutamente invertido, onde os aeroportos não suportam o aumento da
demanda, em um país que praticamente desconhece
o que é uma ferrovia e apresenta uma absoluta inércia
e falta de aproveitamento do seu potencial de hidrovias, será mesmo que podemos pensar em queimar
etapas e iniciar o projeto de um trem-bala? Não! Nossa
infraestrutura de transportes é um dos maiores, senão
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o maior, entrave para nosso desenvolvimento! Não
podemos perder tempo. Já perdemos demais. Temos
que parar de sonhar e encarar a realidade brasileira.
É isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que traz um relatório do banco Credit Suisse, uma
das maiores instituições financeiras do Planeta. O relatório, chamado “A infraestrutura brasileira: É agora
ou nunca”, foi divulgado agora, no início de agosto, e
traz alguns dados que traduzem aquilo que nós que
vivemos no mundo real do Brasil e não no mundo da
propaganda milionária do PT.
Cito o documento, que diz o seguinte:
É “agora ou nunca”. Se antes os gargalos de
infraestrutura do Brasil preocupavam, agora
eles só ficaram pior. Nos últimos dez anos,
enquanto a economia brasileira teve um crescimento significativo, alavancado pelo esgotamento do modelo baseado no crédito, consumo
e commodities, investimentos em infraestrutura
de transporte respondeu por apenas 0,6% do
PIB, ou seja, menos da metade do que seria
necessário para sustentar um crescimento
econômico anual de 4,5%.
De acordo com o estudo, o Governo se mostra
confuso, depende do setor privado, mas não confia
ou, o que é ainda pior, não conquista a confiança dos
investidores.
A questão é urgente. Vejamos, Senador Jorge
Viana, a posição do Brasil segundo o trabalho feito pelo
Banco. O Brasil está em 107° lugar no ranking de 144
países em relação à eficiência da infraestrutura. E o
valor que o Governo brasileiro deve investir para chegar à média mundial dos países em desenvolvimento,
Senador Casildo Maldaner, – para chegar à média – é
de US$1 trilhão em investimentos de infraestrutura. É
isso que o Brasil teria que aplicar para chegar à média
dos países em desenvolvimento.
Cito novamente o estudo do Banco:
O modelo de crescimento econômico no país,
nos últimos 10 anos, ficou conhecido como o
modelo do “crédito, consumo e commodities”
(3C). No entanto, mais recentemente, os 3Cs
começaram a perder fôlego, com as famílias
mais endividadas e a disponibilidade de crédito mais rigorosa. Agora, a economia brasileira
está enfrentando a desagradável dicotomia de
baixo crescimento econômico e inflação alta.
O levantamento mostra ainda a posição do Brasil
em relação a vários pontos. E nossa situação, Srªs e
Srs. Senadores, é pífia.
Na análise da qualidade de infraestrutura dos
aeroportos, estamos na posição 134 de 144 países
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analisados, quase no último lugar. O pior resultado
entre as nações que compõem o Brics – Brasil, China, Rússia e índia.
Em relação aos portos, outro resultado “medíocre”,
para usar expressão adotada pelo estudo: estamos na
posição 135, dos 144 países pesquisados. Nas ferrovias,
melhoramos um pouco: estamos na posição número 100,
mas ainda bem atrás dos países do Brics. Nas rodovias,
caímos novamente para a posição 123. E na infraestrutura
em geral, estamos também na lanterna, com a posição,
como disse no início, de número 107 entre 144 países.
Mas nem sempre foi assim, Senador Jorge Viana.
O estudo mostra que nosso desempenho caiu bruscamente nesses últimos quatro anos, Senadora Ana
Amélia. Enquanto China, Rússia e Índia investiram de
forma pesada em infraestrutura, o governo petista foi
tímido e confuso. Mantivemos uma matriz de transporte
e uma política de infraestrutura equivocada. Enquanto,
nos Estados Unidos, apenas para citar um exemplo, as
hidrovias e ferrovias correspondem a 68% do modal
de transporte, no Brasil temos apenas 42% desses
modais, ainda bastante subutilizados e sucateados.
Assim, um ponto de destaque no estudo é chamado de “Exemplos de deficiência ou má execução do
Governo: Ferrovia Norte-Sul e BR-163”. Aqui temos
a página do estudo do Credit Suisse, que dá como
exemplo esses dois projetos, tanto a Ferrovia Norte-Sul
como a Santarém-Cuibá, como “exemplos de deficiência ou má execução do governo”. Não saem do papel.
Diz o texto:
Os 3,7 mil quilômetros do projeto de 26 anos
da ferrovia Norte-Sul e o progresso das melhorias na rodovia BR-163 são exemplos claros da qualidade questionável de execução de
investimentos públicos no País. Estes projetos
estão levando duas vezes mais tempo para
serem completados e a um custo pelo menos
três vezes mais alto que a previsão original.
Em relação à Ferrovia Norte-Sul, que deve ir até
Barcarena, estamos acompanhando cada passo e lutando muito para que ela saia do papel o quanto antes e não
seja apenas mais uma peça de propaganda para 2014.
Também temos a rodovia BR-163, a Santarém-Cuiabá, sem dúvida uma rodovia emblemática que
é debatida há décadas. Apesar de toda a tecnologia
disponível hoje, o Governo do PT simplesmente não
consegue solucionar e resolver definitivamente os problemas para a finalização da sua pavimentação.
Sr. Presidente, Infelizmente, como a realidade
mostra todos os dias e o estudo analisa, os problemas
estruturais da nossa infraestrutura não é exclusividade do
Pará. A incompetência de gestão do PT é democrática.
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Aliás, em dez anos no poder, a gestão...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Já concluo, Sr. Presidente.
Aliás, em dez anos no poder, a gestão do PT
não entregou uma única obra estruturante sequer. É
o desafio lançado: eu gostaria que fosse dito qual a
obra estruturante – falo não de um trecho de rodovia
ou de habitação, mas de obras estruturantes – que foi
iniciada e concluída no Governo do PT.
Apesar da propaganda, não somos autossuficientes
em petróleo, como aqui já foi dito. Temos uma lista sem
fim de obras iniciadas, sejam elas refinarias, melhorias
em rodovias federais, hidrovias, portos, aeroportos e ferrovias. Porém, são apenas projetos, placas e promessas.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Porém, são praticamente nulas as obras entregues e
funcionando plenamente. E a infraestrutura de logística
e transporte, como sabemos, é pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação.
Finalizando, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, quero dizer que perdemos tempo com um viés
ideológico e com uma constante crise de identidade
do Governo. Nossa economia precisa, de fato, de uma
política desenvolvimentista que olhe para a frente sem
surtos faraônicos, mas, sim, com consciência e de forma simples. Não é preciso inventar nada. Basta fazer
aquilo que o Brasil e os brasileiros precisam, sem, como
disse, invencionice, mas, sobretudo, com uma análise
crítica, com o reconhecimento de que estamos, na verdade, bem atrás de outros países em desenvolvimento e com mais trabalho. A melhor propaganda que o
Governo do PT poderia fazer seria investir, de fato, no
Brasil, e não em peças publicitárias cheias de ilusão.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Flexa.
Convido a fazer uso da palavra a Senadora Ana
Amélia, como oradora inscrita.
Em seguida, para fazer uma comunicação inadiável, terá a palavra o Senador Anibal.
Com a palavra, V. Exa, Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente Jorge Viana, antes de tudo, presto
minha solidariedade a um amigo referido por V. Exª, que
tão jovem deixou o convívio de tantos amigos e tantas
pessoas, um homem público com tantos serviços prestados ao Acre e que tem tanta afinidade com o meu
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Rio Grande do Sul, na figura de Plácido de Castro. Eu
queria me solidarizar com seu comovido registro aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria lhe agradecer.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Vejo que é um amigo, quase um irmão, de V. Exª e dos
acrianos. Da mesma maneira, o Senador Anibal Diniz
também endossou essas referências a essa pessoa.
É muito triste quando a gente perde uma pessoa que
a gente quer bem!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria só lhe agradecer e dizer
que, nas idas de V. Exª ao Acre, V. Exª deu entrevista a
um dos veículos de comunicação que ele tinha. Aliás, é
reconhecida por nós uma das melhores televisões do
Norte e do Nordeste, pelo cuidado técnico e pelo zelo.
E Roberto Moura era dessa maneira. Tudo que fazia era
muito bem feito, com muito trabalho e dedicação. Então,
ele, os funcionários, as empresas dele são, realmente,
referências de um empreendimento bem conduzido e bem
feito. Obrigado, mais uma vez, em nome dos familiares.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Roberto Moura, na verdade, como o Senador Anibal
Diniz e eu, é da área da comunicação. Nós viemos da
área da comunicação. Com isso, há um motivo adicional,
no meu caso, de reconhecer a relevância do trabalho
que ele fez pelo Acre. Quero estender também à família
dele e aos companheiros de trabalho das empresas
de comunicação a nossa solidariedade.
Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Senador
Antonio Carlos Valadares pela cedência, porque, junto com o Senador Roberto Requião e o Senador Luiz
Henrique da Silveira, representaremos a Comissão de
Relações Exteriores na posse do Presidente do Paraguai, amanhã, na capital Assunção.
Senador Jorge Viana, nossos queridos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, colegas
Senadores, o mercado clandestino de informações pessoais, que me tem preocupado bastante e que é criado
a partir da violação de dados privados – endereço, identidade, telefones, dados bancários e até declarações do
Imposto de Renda – de qualquer cidadão brasileiro, deve
ser combatido duramente com o devido cumprimento da
lei e com a implacável aplicação das penalidades previstas
para esses inaceitáveis crimes. É o direito à privacidade,
que está na nossa Constituição. Trata-se do direito à privacidade, do direito ao sigilo bancário, ao sigilo telefônico,
ao sigilo postal, ao sigilo tributário e fiscal.
A mesma indignação demonstrada pelo Governo
brasileiro quanto ao episódio envolvendo Edward Snowden, ex-analista de inteligência dos Estados Unidos
que tornou públicos detalhes de programas confidenciais, como o que monitorava comunicações eletrônicas
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e ligações telefônicas no Brasil, deve ser manifestada
também com afinco pelas autoridades do Executivo
em relação aos golpes corriqueiros ocorridos dentro
do nosso País, do nosso território, que é a compra e
venda clandestina de informações pessoais privadas.
Os casos recentes de invasão de privacidade e de
aluguel de senhas de policiais registrados no meu Estado, o Rio Grande do Sul, como denunciado no último
domingo pelo Fantástico, é um alerta para que o Ministério da Justiça, as autoridades policiais e demais representantes do Poder Público intensifiquem a fiscalização e
os mecanismos para conter esse tráfico de informações.
Preservar a privacidade é um direito básico que
está na Constituição. A reportagem especial do Fantástico mostrou como é grave esse problema no nosso
País. O Juiz Sidinei Brzuska, da Vara de Execução de
Execuções Criminais do Fórum Central de Porto Alegre, responsável pela fiscalização dos principais presídios do Rio Grande Sul, foi vítima de uma quadrilha
que quebrou o sigilo das informações pessoais dele.
Só a Polícia e a Justiça deveriam ter acesso a esses
dados. Os bandidos usaram a senha de um policial
militar para entrar no banco de dados da Secretaria de
Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Os golpistas
também tiveram acesso a informações dos familiares
do Juiz. Por lei, esses dados deveriam estar protegidos. É inaceitável, portanto, o acesso indiscriminado
de informações privadas, principalmente quando essas
são usadas por golpistas para ameaças ou pressões,
visando a chantagear ou a obter algum benefício ilegal.
As investigações, segundo a reportagem, apontaram que os dados pessoais do Juiz foram acessados de
um computador localizado na casa de um homem que
chegou a ser preso como suspeito de envolvimento no
esquema de outras sete pessoas. O suspeito admitiu
ter pagado R$350,00 por mês para alugar uma senha
roubada por um hacker que invadiu o computador de um
policial. Essa mesma senha, de acordo com a imprensa,
era compartilhada e alugada, indiscriminadamente, com
outros clientes interessados no acesso ilegal dos dados
e dispostos a pagar por essas informações.
Só no Rio Grande do Sul, 58 magistrados tiveram os dados acessados pelos criminosos. Olha que
insegurança, Senador Pedro Taques! Esse caso de
espionagem foi descoberto pelo Ministério Público do
Rio Grande do Sul, confirmando a importância desse
órgão, dessa instituição, para o fortalecimento de um
direito inalienável, cláusula pétrea da Constituição, que
é o direito ao sigilo bancário, fiscal, telefônico e postal.
Por isso, é necessário repetir aqui a importância de
uma instituição como essa para o fortalecimento das
práticas democráticas e para a defesa da sociedade.
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A propósito, quero aqui manifestar respeito e admiração ao Dr. Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, que, amanhã, vai executar o seu último dia nessa
função, função que ele desempenhou. Não foi um engavetador, não fez vindita, não julgou segundo critérios pessoais, mas com base em inquéritos bem-fundamentados.
Hoje, pela manhã, aliás, o Ministério da Defesa
distinguiu o Dr. Roberto Gurgel, a Senadora Vanessa,
o Senador Eduardo Braga e a mim, honradamente. Ao
Procurador-Geral, o Ministério da Defesa deu a Ordem
do Mérito da Defesa na categoria Grã-Cruz, que é a
mais importante de todas. E ali manifestei a ele meus
agradecimentos como cidadã e como Senadora pelo
trabalho que ele vem fazendo.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senadora Ana Amélia, associo-me a V. Exª na
defesa da intimidade, da vida privada desses magistrados que tiveram seus dados violados. Isso mostra que,
realmente, uma organização criminosa, mais uma, foi
desbaratada pelo Ministério Público. E alguns ainda eram
contra a PEC nº 37! No tocante ao Dr. Gurgel, algumas
pessoas têm de entender que o Ministério Público nada
tem contra o criminoso, mas contra o crime; nada tem
contra o pecador, mas contra o pecado. Agora, o pecador precisa se redimir de seus pecados. O Dr. Gurgel
fez um trabalho excelente junto à Procuradoria Geral da
República, foi reconduzido pela Presidente da República há dois anos. Agora, sempre alguns não gostam do
trabalho do Ministério Público, mas não gostam dele por
razões públicas e notórias, porque é o Ministério Público
que coloca o dedo na ferida. E, quando colocou o dedo
na ferida, doeu. Então, quero também me associar a V.
Exª neste momento em que o Dr. Gurgel, Procurador-Geral da República encerra o seu mandato à frente do
Ministério Público, sem perseguir os inimigos – nem sei
se ele tem inimigo –, sem beneficiar os amigos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Pedro Taques, pelo aparte,
que me deixa extremamente honrada e feliz, até porque
reforça as convicções que temos a respeito dessas instituições e, sobretudo, da proteção do Poder Judiciário
também. Os criminosos e o crime organizado podem
tentar fazê-los reféns exatamente dessa bandidagem
inaceitável. O Ministério Público dispensa os comentários da sua relevância e da sua importância.
Aliás, lembro até que, em São Paulo, a Polícia Federal está investigando, desde o ano passado, a ação
de uma quadrilha especializada na venda de informações. Ao todo, 20 mil pessoas foram espionadas, e 60
suspeitos foram indiciados por envolvimento em um esquema de venda de informações. Eram usadas senhas
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de policiais de três Estados para ter acesso ao Infoseg,
o banco de dados sigilosos do Ministério da Justiça.
Senhas usadas por quadrilhas para dar golpes
em representantes na Justiça têm sido, lamentavelmente, usadas para a emissão de cartões de crédito
com nomes de correntistas de outros bancos. Mesmo
sem ter solicitado cartões de crédito ou sem ter sequer
desbloqueado os cartões, usuários de serviços bancários também têm sido vítimas das práticas criminosas
de compra e venda ilegal de dados. Os bandidos se
passavam por clientes para pedir cartões de crédito
aos bancos. Na hora de confirmar as informações pessoais, eles usavam o banco de dados da Secretaria
de Segurança do Estado. Imagino que essa inaceitável
prática se repita em outras cidades do Brasil. Imagine
o quanto isso custa não só para o cidadão, como também para o próprio sistema financeiro!
Hoje, os maiores jornais do País trazem avaliações do Secretário de Estado americano, John Kerry,
sobre os casos de espionagem ao Governo brasileiro. O chefe da diplomacia norte-americana ouviu das
autoridades brasileiras cobranças vigorosas sobre a
espionagem na Internet ou via empresas de telefonia
e justificou o monitoramento global como parte de uma
estratégia para frear as ameaças terroristas.
O Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, General Sinclair Mayer, informou
hoje à agência oficial de notícias do Brasil que o País
terá, em 2014, um centro de certificação para permitir maior segurança ao uso de equipamentos sobre
monitoramento de dados pela Internet. É importante
essa iniciativa, que precisa estar conjugada com outras
ações pontuais para a vigilância ilegal de informações
ocorridas em território nacional.
Recentemente, o Presidente Executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, João Moura, afirmou, em
artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo, que a
flexibilidade deve ser um princípio, quando se fala em
Internet, para evitar abusos, condutas anticompetitivas
e outras ações que prejudiquem os direitos dos usuários e o desenvolvimento e segurança da rede. Na
avaliação desse especialista, o combate rigoroso às
ações irregulares e ilegais deve partir dos reguladores
de telecomunicações – alô, Anatel! – e dos órgãos de
defesa econômica – alô, Cade! –, com mecanismos de
controle sobre a atuação das empresas.
O antídoto natural para a possibilidade de práticas abusivas pelas operadoras de telecomunicações
é a existência de ambiente competitivo saudável. Assim, condutas inapropriadas podem ser percebidas
rapidamente, e os usuários terão sempre a opção de
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migrar para operadoras alternativas, criando desestímulo natural aos possíveis infratores.
Do mesmo modo que as empresas devem conquistar avanços no desenvolvimento da competição
no setor de telecomunicações, esta Casa tem o compromisso de construir marcos legais eficientes que
permitam o pleno desenvolvimento das empresas, dos
governos e das pessoas.
No ano passado, o Código Penal foi alterado pela
Lei nº 12.737, de 2012, conhecida como Lei Carolina
Dieckman, para tipificar os crimes e os delitos virtuais.
Atualmente, tramita na Câmara Federal, o Marco
Legal da Internet, o PL nº 2.126, de 2011, sob a relatoria do Deputado Alessandro Molon, que é do PT do
Rio de Janeiro.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – É
uma importante oportunidade – estou finalizando, Sr. Presidente Jorge Viana – para fazermos ajustes legais que
dificultem as práticas cibernéticas ilícitas, com barreiras
à “arapongagem”. Obviamente, as leis não irão acabar
com todos os episódios de espionagem, nem com casos
isolados de levantamentos ilegais de informações, sejam
comerciais, políticas ou pessoais. Isso é muito comum
na época da campanha eleitoral, em que os adversários
criam problemas para os seus concorrentes.
A segurança dos dados privados à garantia do sigilo
bancário, fiscal e também de correspondência e telefônico
precisa ser uma referência para a construção do ordenamento jurídico atualizado, principalmente no campo
das redes de comunicação, como Internet e telefones.
É preciso deixar claro a diferença entre preservação da
privacidade das pessoas e censura ou amordaçamento.
Numa sociedade cada vez mais interconectada, a
rede deve sempre ser um espaço livre, democrático, aberto
à comunicação e à livre expressão. Censurá-la é atitude
antidemocrática e totalitária. Deixá-la sem regras, de modo
libertino, entretanto, é desleixo, irresponsabilidade política, com potenciais e graves danos econômicos e sociais.
Não podemos, como legisladores, deixar brechas
para arbitrariedades, pois o mercado clandestino de
informações funciona também na Internet. Na capital
Porto Alegre, é possível encontrar detetives que divulgam detalhes dos serviços prestados. Para a venda da
ficha completa de algum indivíduo, cópia da declaração
do Imposto de Renda ou conta telefônica detalhada,
os golpistas cobram entre R$500 mil e R$4 mil. São
constatações que nos obrigam a olhar com mais atenção a atuação dos chamados detetives particulares. Já
existem disposições legais previstas no Código Penal
e na própria Lei nº 12.737.
(Soa a campainha.)
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – A
sugestão de alteração do marco civil da Internet, com
a criação de um novo artigo que prevê a exigência de
guarda de registros no Brasil por empresas de conteúdo instaladas no País, precisa ser muito bem-avaliada.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Precisamos analisar se é possível atrair investimentos nas grandes empresas de Internet com esse mecanismo e, ao mesmo tempo, diminuir as chances de
invasão de privacidade.
É preciso lembrar que o acesso à Internet tem
se ampliado muito no Brasil, mesmo com as diferenças sociais e as dificuldades de conexão em algumas
regiões. Em 2012, 40% dos lares brasileiros já estavam conectados à rede, segundo pesquisa do Centro
de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da
Comunicação, com o maior crescimento no Nordeste.
Em 2011, o percentual era de 36%.
Além disso, estamos entre os principais mercados
globais de computadores e telefones. Isso já é motivo
suficiente para que tenhamos regras claras, adaptadas
à nossa realidade. Precisamos estar atentos às evoluções tecnológicas e aprovar, com análise e prudência,
marcos legais confiáveis. Esse é um dos papéis desta
Casa, caro Senador Jorge Viana.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu já havia ampliado o tempo de
V. Exª para não cortar o pronunciamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Obrigada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Suplicy.
Eu quero só dizer ao Senador Anibal que o Senado Acir está inscrito como Líder.
Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Cumprimentando a Senadora Ana Amélia, está aqui
o Presidente Emile Roemer, do Partido Socialista da
Holanda, que muito nos honra com a sua visita.
A Holanda constitui-se em um país hoje que tem
um dos coeficientes de Gini, de desigualdade, de maior
equidade, da ordem de 0,329, como ainda ontem comentávamos na presença do nosso novo Embaixador,
que vai para a Holanda.
Então, o Presidente Emile Roemer, do Partido
Socialista holandês, está aqui dialogando com diversos
Senadores sobre proposições que possam contribuir
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tanto para melhorar as boas relações entre a Holanda
e o Brasil e também para aprendermos muito com as
lições daquela nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu agradeço e cumprimento o nosso convidado, e V. Exª, com razão, já fez a saudação.
Passo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, como
Líder do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que
nos acompanham através da TV Senado, da Rádio
Senado, volto mais uma vez a esta tribuna para falar
sobre a regularização fundiária na Amazônia, principalmente no nosso Estado de Rondônia.
Já, por várias vezes, fizemos reuniões na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, tanto aqui no
Senado quanto lá em Rondônia, em vários Municípios
– em Ariquemes, estivemos em Ji-Paraná, e a última
fizemos em Jaru, no centro do Estado de Rondônia –,
e debatemos a importância da regularização fundiária para os agricultores do nosso País, em especial da
Amazônia e, é claro, especificamente para os agricultores do nosso Estado de Rondônia.
Venho registrar a importância da assinatura do termo de compromisso firmado entre o Incra e o Ministério
Público Federal, na quinta-feira passada, estabelecendo
um novo marco na implantação e na estruturação de
assentamentos da reforma agrária na Amazônia Legal.
Entre as metas estabelecidas pelo documento,
estão a regularização ambiental de 500 assentamentos
por meio do Cadastro Ambiental Rural e a titulação de
20 mil famílias, ampliando a segurança fundiária e aumentando a capacidade de controle sobre essas áreas.
O investimento para o cumprimento do acordo será de
R$700 milhões nos anos de 2013 e 2014.
O termo de compromisso foi assinado pelo Presidente do Incra, Dr. Carlos Mário Guedes de Guedes, e
pelos Procuradores da República dos Estados do Pará,
Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Amazonas,
além dos do Distrito Federal e do Estado de Minas Gerais.
O documento foi construído pelo GT Amazônia
e no Incra, sob a coordenação do Procurador Daniel
Azeredo, a quem cumprimento pelo trabalho, que,
com certeza, dará um novo ritmo para os processos
de regularização fundiária na Amazônia Legal, especialmente no Estado de Rondônia.
Agradecemos o apoio do Ministro Pepe Vargas,
do MDA, que tem sido um grande incentivador da
agricultura familiar no meu Estado de Rondônia e em
todo o nosso País. Foi ele quem conseguiu, finalmente, construir uma promissora articulação entre diver-
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sas instituições, para que a regularização fundiária na
Amazônia possa avançar rapidamente.
Essa soma de esforços entre as instituições, com o
estabelecimento de parcerias entre o MDA e o Incra com
o Ibama, a Ouvidoria Agrária Federal, o Ministério Público
Federal e Estaduais e os Ministérios da Agricultura e da
Justiça, é uma situação que sempre discutimos nas audiências públicas e nos ciclos de debates da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária nos dois últimos anos.
Inclusive, essa parceria entre o Incra e o Ministério
Público já tinha sido previamente apresentada no ciclo
de debates e palestras que realizamos em meados de
maio, em Jaru, na região central do nosso Estado de
Rondônia, quando travamos uma boa discussão em
torno da necessidade de convênios e de parcerias
efetivas entre os órgãos do Governo Federal, dos Governos Estaduais e Municipais, para que o processo
de regularização e entrega do título de propriedade
definitiva do imóvel rural fosse agilizado.
Na ocasião, também discutimos a criação de mecanismos de liberação de crédito para os agricultores
familiares em assentamentos da reforma agrária ou
que aguardam o título definitivo da sua propriedade.
A falta de convênio e de parcerias institucionais
entre os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, responsáveis pela regularização fundiária rural na
Amazônia, são os principais empecilhos para que o agricultor conquiste o título definitivo do seu imóvel. A falta
de sintonia entre os órgãos públicos é o que emperra
a regularização fundiária, pois eles não compartilham
da mesma base de dados, das mesmas metodologias
e procedimentos de trabalho. Cada instituição faz do
seu jeito, e isso dificulta o andamento dos processos.
Por isso, fico muito contente quando esses convênios
e termos de compromisso são estabelecidos, porque
isso é sinal de que o caminho entre a burocracia e o
agricultor está ficando cada vez mais curto.
Nesse sentido, continuamos cobrando do MDA
e do Incra uma sintonia mais fina, uma parceria mais
estreita nos procedimentos de regularização fundiária
com o Governo do Estado de Rondônia, com a Seagri,
com as prefeituras municipais do meu Estado, com as
associações rurais, assentamentos e com os Ministérios Públicos Estaduais e Federal em nosso Estado.
Essa aproximação melhorou muito após a audiência que realizamos em Jaru, e creio que será ainda
melhor agora, com a assinatura desse termo de compromisso entre o MDA e o Ministério Público Federal
do Estado de Rondônia.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Esses órgãos precisam trabalhar juntos.
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É preciso descentralizar ações, estabelecer parcerias
com os cartórios e até mesmo transferir as terras da
União para o Estado, como propusemos por meio de
uma PEC, que está tramitando aqui, no Senado.
A assinatura desse termo, como bem destacou o
Presidente do Incra, o Dr. Carlos Guedes, representa um
novo momento para a reforma agrária e para o Incra na
Amazônia. Estamos encerrando o ciclo marcado pela colonização e entrando na fase do desenvolvimento sustentável.
E foi na perspectiva de promover o desenvolvimento dos assentamentos rurais que viabilizamos,
por intermédio do Vice-Presidente do Banco do Brasil
para a área agropecuária, o ex-Senador Osmar Dias,
a liberação de crédito para os pequenos produtores
que ainda não possuem o título definitivo da terra, por
meio do Pronaf. Essa medida também foi anunciada
pelo Vice-Presidente do Banco do Brasil num seminário do ciclo de debates e palestras da Comissão de
Agricultura que realizamos aqui, no Senado Federal,
no final de junho, que vai beneficiar pelo menos 22
mil famílias somente no nosso Estado de Rondônia.
Portanto, os agricultores dos assentamentos de
Rondônia, cadastrados no programa Terra Legal, podem procurar o Incra e uma agência do Banco do Brasil
para captar os recursos que precisam para a safra ou
para os investimentos que acharem necessários. Para
isso, é preciso que o produtor tenha a Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP), uma espécie de aval do Incra
e do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O mais importante é que não vamos deixar de financiar aqueles que estão na propriedade há mais de
dois anos. Querem declarar o direto de propriedade através do Terra Legal, mas, por uma deficiência de estrutura
do Estado ou por burocracia, não conseguem fazê-lo.
Somente essa medida deve acrescentar mais
de R$40 milhões na agricultura familiar de Rondônia,
no próximo semestre, visto que esse foi o valor que
deixou de ser contratado com o Pronaf, em Rondônia,
no primeiro semestre deste ano, por conta da falta de
documentação das terras dos agricultores.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Com isso, além de assegurar o direito à
propriedade da terra, vamos dar condições para que
os agricultores assentados possam viver na Amazônia,
tendo assegurados os direitos sociais, como a moradia,
a assistência técnica, o crédito, as estradas vicinais em
boas condições para o escoamento da produção, além
de Internet e de outros benefícios que irão garantir a
permanência do agricultor no campo e o crescimento
da economia no nosso Estado de Rondônia.
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Portanto, eu entendo que esse convênio é importante para os nossos agricultores do Estado de Rondônia, não somente pela regularização fundiária, mas
pelo que vem depois da regularização fundiária, que
é o acesso ao crédito, é o desenvolvimento e é a melhoria da qualidade de vida de quem mora no campo,
para quem está produzindo e precisa dessa atenção
especial dos Governos, sejam eles Municipais, Estaduais ou do Governo Federal.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, por permuta com o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador
Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente, Senador Mozarildo
Cavalcanti, que preside esta sessão, demais colegas,
eu vou fazer uma breve análise sobre um tema em relação ao qual, embora o Brasil ainda seja um pouco
jovem, nada melhor do que começarmos a nos preparar, começarmos a refletir, porque mais cedo ou mais
tarde – mais tarde, com certeza – vai ocorrer. Acho
que deve haver reflexão sobre isso.
Falo sobre o bônus demográfico.
Além da crise econômica, uma outra assola a
Europa e merece profunda reflexão por parte do Brasil.
Trata-se da demográfica, agravada pela retração, provocando consequências devastadoras às nações afetadas.
De acordo com informações divulgadas na imprensa no último final de semana, Portugal enfrenta hoje
sua maior crise demográfica. O país pode perder, nos
próximos dez anos, mais de um milhão de habitantes.
O declínio da natalidade é antigo na Europa, mas
era parcialmente compensado pelos imigrantes, que
têm número maior de filhos. Houve uma época em que
mais imigrantes iam para Portugal e outros países da
Europa, e eles tinham muitos filhos.
Portugal teve queda forte na taxa de fecundidade,
hoje em 1,28 filho por mulher. A crise demográfica do país
é mais grave que a de outras nações europeias, porque
se alia à onda de emigração de mão de obra qualificada.
Já está se comprovando, em Portugal, que a mão
de obra qualificada procura outros países, em função
de uma serie de circunstâncias. E aumenta cada vez
mais essa questão.
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“A crise agravou a queda de fecundidade porque, quanto maior a instabilidade na vida profissional,
menor a vontade de ter filhos”, diz o demógrafo Jorge
Malheiros, da Universidade de Lisboa.
Hoje, o número de mortes já é maior do que o
de nascimentos, e cerca de um quinto da população,
portanto, 20%, tem mais de 65 anos, índice menor
apenas que os da Itália, Alemanha e Grécia.
Não é difícil imaginar as consequências devastadoras desse fenômeno em longo prazo.
O Brasil, apesar de não apresentar os índices
alarmantes da Europa, vive um fenômeno curioso e
que merece nossa atenta reflexão.
Desde os anos 1970, está em curso um processo
de transformação em nossa pirâmide etária, influenciado por uma série de fatores distintos: mudanças comportamentais, econômicas e culturais. O fato é que as
taxas de fecundidade tiveram redução no período e,
ao que tudo indica, continuarão caindo.
Muitos de nós, já na idade madura, somos parte de
famílias grandes, de seis, oito, dez filhos – como a minha
própria, de nove. Hoje em dia, independentemente da
classe social, é cada vez mais raro encontrar famílias com
mais de dois ou três filhos. Hoje, já é moda, já é prática
não se ter mais de dois ou três, por aí, e há um certo tempo, na década de 70, era tradição ter sete, oito, dez, doze.
Esse fenômeno, de certa forma, explica um pouco
do que ocorre em nossa economia atualmente: apesar
dos baixos índices de crescimento econômico, as taxas
de emprego continuam elevadas. Ajuda a explicar isso.
O demógrafo Eduardo Rios-Neto, em entrevista
à revista Piauí, chama o fenômeno de “transição demográfica”.
Num primeiro momento, há mortalidade e fecundidade altas, com crescimento populacional próximo
de zero. Era o que ocorria na Idade Média e no início
da Revolução Industrial, no final do século XVIII.
Num segundo momento, a mortalidade começa a
cair, numa velocidade maior do que a queda da natalidade, o que eleva o ritmo de aumento da população.
Por quê? Num segundo momento, a questão da longevidade começou a surgir. Houve uma época, na Idade
Média e nos anos da Revolução Industrial, em que a
média de vida das pessoas era de 45, 46, 47 anos e,
depois, começou, devagarzinho, a haver uma longevidade maior. Aí, começou a aumentar a população.
Por fim, cai a fecundidade e, no último momento,
as duas taxas são baixas. Então, quando começou a
não ser mais de oito ou dez filhos por família e começou a reduzir a dois ou três, como no último instante,
agora, e também com a longevidade, começou a haver
esse equilíbrio, mais ou menos.
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Por fim, como digo aqui, cai a fecundidade, e, no
último momento, as duas taxas são baixas. É quando
ocorre o crescimento zero ou negativo, patamar no qual
já se encontram vários países desenvolvidos, que têm
mais poder de aquisição, e o Brasil está se aproximando
desses países. Para se ter uma ideia, em 1980, cerca de 60% da população estava na faixa de zero a 24
anos, enquanto 4% tinha mais de 65 anos. Quer dizer,
em 1980, cerca de 60% das pessoas eram jovens até
24 anos, e com mais de 65 anos, apenas 4%.
De acordo com uma projeção feita pelo IBGE
– vejam bem –, em 2050, o grupo mais jovem estará
reduzido a 24% e aqueles acima de 65 anos serão
23% da população brasileira. Praticamente começa a
inverter essa pirâmide.
Há duas repercussões do fenômeno: uma com
efeitos mais perenes e outra de caráter temporário.
Se há menos crianças, é possível investir em
educação de mais qualidade e ampliar seu alcance.
O mesmo ocorre com a mão de obra: se a oferta de
trabalhadores diminui, a tendência é de que haja valorização e qualificação, com incremento de renda. Há
uma tendência forte de equalização social de forma
duradoura. E é mesmo, quanto menos crianças nascem... Isso já começa no jardim de infância. Houve
uma época em que a educação se iniciava aos sete
anos, a alfabetização se dava aos sete anos. Começou a diminuir para seis anos, cinco anos, quatro anos;
hoje, as crianças com dois anos já vão para o jardim,
já começam, porque são menos crianças, e começa a
acontecer esse fenômeno. Isso é bem natural.
Outro efeito da queda de natalidade, contudo, a
princípio também benéfico, é transitório. É o que os especialistas chamam de “bônus demográfico”. Trata-se do
período de tempo em que é máxima a participação das
pessoas em idade para trabalhar. É o meio da pirâmide.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Mais ou menos fica nesse centro.
Por algumas décadas, a porcentagem de crianças
cai numa velocidade maior do que o aumento da parcela de idosos. Em teoria, a geração de renda pelos que
trabalham poderia, então, aumentar numa velocidade
maior do que a dos gastos com os grupos que não
trabalham, com efeitos positivos sobre o crescimento
econômico e a capacidade de poupança.
Como o envelhecimento, a porcentagem de idosos
continuará a aumentar. Em algum momento, a participação dos adultos no total da população deve encolher, encerrando o período em que a receita é maior
que o gasto. E aí, sim, e aí, começa a apertar. Os im-
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pactos são incalculáveis, tanto na economia como na
Previdência Social, apenas para citar alguns exemplos.
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Esse período de bônus teve início no
Brasil nos anos 1970 e deve terminar em cerca de dez
anos, de acordo com os estudiosos.
Agora, que entramos na fase em que a taxa de
crescimento como um todo e também da população
em idade para trabalhar diminuem, somente conseguiremos crescer mais rapidamente elevando a produtividade dos trabalhadores. É a produtividade.
Para tanto, é preciso ter ganhos qualitativos no
sistema de educação, aliado a forte investimento em
infraestrutura. Aproveitar essa fase produtiva, com planejamento de longo prazo, sério e eficaz, é essencial
para que possamos garantir o futuro do País. O mundo
está nos alertando e não podemos ignorar esses sinais.
Trago, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, essas
reflexões, porque, queiramos ou não, nós vamos chegar lá. Os estudiosos, os demógrafos já estão a dizer
que, nos próximos dez anos, vamos sentir mais claramente isso. Os países europeus estão a nos ensinar.
Precisamos, então, nos organizar para enfrentar essa
transição. Queiramos ou não, vamos caminhar para isso.
É importante os setores do planejamento... Não
podemos ter racionamento no planejamento profundo
dessas questões. Precisamos começar a pensar nisso, Senador Mozarildo Cavalcanti e demais colegas.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Tem a palavra V. Exª,
pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para um registro, a propósito da posse do novo Presidente eleito do Paraguai, Horacio Cartes. A Presidente
Dilma deve estar desembarcando logo mais em Assunção para esta solenidade.
Eu peço a V. Exª que autorize a inserção, nos
Anais da Casa, de um artigo escrito pelo competente
Embaixador Rubens Barbosa e publicado, ontem, no
jornal O Globo. Eu leio apenas dois itens deste artigo.
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O título é “Um vazio diplomático”. O Embaixador destaca que “o relacionamento com o Paraguai
é exemplo de desacertos na área externa e mostra
como a ideologização pode ser contrária ao interesse
nacional”. E diz:
O aumento na sobretaxa paga ao Paraguai
pela energia de Itaipu, com custo de bilhões
de dólares para a sociedade brasileira. Perseguição impiedosa aos brasiguaios], apesar
de a imensa maioria daquela comunidade ter
nascido no Paraguai e possuir cidadania guarani, sem maior reação de Brasília.
Escreve ainda:
Quando o Congresso paraguaio, por imensa
maioria e de acordo com as regras definidas
em sua Constituição, destituiu Lugo por “mau
desempenho de suas funções”, a decisão foi
referendada pela Corte Suprema e pelo próprio ex-presidente. O Brasil e seus vizinhos
do Mercosul, no entanto, alegando violação
da cláusula democrática, resolveram que nem
as instituições, nem o povo paraguaio – que
em sua maioria apoiou a decisão – sabiam o
que era legítimo ou sequer melhor para eles,
suspenderam o país do bloco e retiraram seus
embaixadores do Paraguai.
E ele conclui:
É importante resgatar essa percepção, no
momento que altos funcionários do governo
de Assunção recordam a formação da Tríplice
Aliança (Argentina, Brasil e Uruguai) contra o
Paraguai no conflito do século XIX, repetida,
por coincidência, agora na questionável punição ao Paraguai pelo Mercosul.
Eu peço a V. Exª, Sr. Presidente, que autorize a
inserção, na íntegra, desse texto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido, na
forma do Regimento, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra, agora, para uma comunicação inadiável, ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, aproveito este momento para
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reforçar um comunicado que já fizemos juntamente
com o Sr. Senador Jorge Viana, uma homenagem a
Roberto Moura.
A morte do empresário Roberto Moura, vítima de
parada cardíaca na madrugada de hoje, 14 de agosto,
em São Paulo, foi um fato que causou grande impacto
no meio empresarial, entre os trabalhadores de suas
empresas, amigos e, mais ainda, entre seus familiares,
esposa, filhos e netos.
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Roberto Moura foi um empresário de sucesso
em praticamente todos os seus empreendimentos,
mas foi a partir da TV Gazeta, que entrou no ar em
fevereiro de 1990, como afiliada da Rede Manchete e
hoje ligada à TV Record, no Acre, que esse homem
de visão revelou sua capacidade e primor no trato de
seus investimentos. A TV Gazeta, onde tive o privilégio de trabalhar como editor e diretor de jornalismo,
em 1990, 1991 e 1992, desde seu primeiro telejornal,
mostrou que seria uma referência positiva no jornalismo televisivo no Estado do Acre.
Para Roberto Moura, tudo tinha que ser impecável, o mais próximo possível da perfeição. O sinal não
podia ter um chuvisco, as notícias tinham que ser bem
apuradas, e a edição tinha que ser primorosa, com
imagens que traduzissem com eloquência as histórias
que estavam sendo contadas.
À época, muito antes da explosão da tecnologia
digital, as pessoas ficavam admiradas com a qualidade do conteúdo e com a beleza estética com que esses conteúdos eram apresentados todas as noites no
Gazeta em Manchete.
Depois vieram os programas de entrevista e as
revistas eletrônicas de variedade com transmissões ao
vivo, antes só feitas pela TV Aldeia, da rede pública de
televisão do Acre.
Tudo tinha que ter uma espécie de padrão Roberto Moura de qualidade. Ele participava pessoalmente da
montagem de cenários, dava parecer sobre vinhetas e
trilhas sonoras e rapidamente dominou tudo sobre o que
era brega e o que era chique em um programa de televisão.
Foi assim que a TV Gazeta rapidamente conquistou prêmios, como um reconhecimento especial
do Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo e outro da
Confederação Nacional da Indústria.
Roberto Moura era uma espécie de Rei Midas na
arte de ganhar dinheiro, todo empreendimento no qual
se envolvia dava lucro. Mas a vida é assim, passageira, fugaz, e a morte, como dizia minha mãe, só quer
uma desculpa. Roberto Moura, um homem saudável,
que tinha hábitos saudáveis, fazia exercícios físicos
com regularidade, fazia check-ups médicos periódicos,
morreu hoje vítima de um infarto fulminante.
Que Deus perdoe seus pecados e dê o conforto
necessário a seus familiares neste momento de dor e
de angústia, pelo qual estão passando. Espero que tenham força para seguir adiante e dar continuidade ao
trabalho iniciado e realizado com tanto sucesso pelo
empresário Roberto Moura, com quem tive a oportunidade de trabalhar durante três anos e com quem
sempre cultivei uma amizade respeitosa, ele no ramo
empresarial e eu na política.
Ouço, com muita atenção, o Senador Jorge Viana.
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O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT – AC)
– Senador Anibal, com a compreensão do Presidente,
bem rapidamente, queria me associar a V. Exª neste
pronunciamento. Vamos ter um voto de pesar, que assinamos juntos – V. Exª me deu a honra de assiná-lo –,
para registrar, nos Anais do Senado, essa perda que
o Acre experimenta hoje do Roberto Moura, amigo,
um empresário admirável, um dos maiores empreendedores da história do Acre, que deixa filhos, filhas,
esposa, mãe e muitos amigos, como seus ex-colegas
da TV Gazeta, uma das televisões que têm um time
de verdade, com técnica, com busca permanente pela
eficiência e por fazer comunicação com profissionalismo. Só queria cumprimentá-lo. Foi no começo dos anos
90, quando V. Exª ainda editava e dirigia o jornal da TV
Gazeta, que experimentei uma simpatia, um apoio do
Roberto Moura à minha carreira na vida pública que,
naquele momento, estava bem no início. Então, queria, daqui também, neste aparte, mais uma vez, pedir
a todos os familiares conforto, que Deus possa lhes
dar o conforto nessa hora de perda, dor e sofrimento.
Falei ainda há pouco com o Marcelo, seu filho, que está
em São Paulo. O corpo deve ir hoje, no final do dia, de
São Paulo para Rio Brando – deve estar em Rio Branco
antes da meia-noite. A ideia da família e dos amigos
é que seja velado na Assembleia Legislativa do Acre
amanhã de manhã e o enterro seja na parte da tarde.
Como nós dois iremos hoje à noite, certamente, nos
somaremos a todos os amigos, familiares, admiradores
e autoridades do Estado – o Governador Tião Viana
soltou uma nota oficial, assim como outros Chefes de
Poder também –, nessa homenagem, em que espero
estar amanhã, ao amigo, acreano de valor, apaixonado pelo Acre, Roberto Moura, que nos deixa neste dia
14 de agosto de 2013. Muito obrigado, Senado Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Incorporo integralmente o aparte de V. Exª a este
meu pronunciamento, nesta homenagem ao empresário
Roberto Alves Moura, que nos deixou na madrugada
de hoje, vítima de um ataque cardíaco.
Um homem que tinha muitos empreendimentos,
mas que tinha uma paixão pela TV Gazeta, onde dava
a maior parte do seu expediente. Foi lá que nos conhecemos, onde eu pude trabalhar com ele durante
três anos. Foi uma experiência muito agradável, que
contribuiu muito para a minha formação profissional
e também para a minha entrada na política, porque,
querendo ou não, quem trabalha com jornalismo tem
um contato muito direto com os fazedores da política.
Foi assim que, militando no Partido os Trabalhadores e atuando como editor de telejornalismo da TV
Gazeta, acabei virando assessor de comunicação da
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prefeitura de Rio Branco e, depois, Secretário de Estado de Comunicação.
Toda a minha trajetória, eu diria, teve um ponto de
partida na TV Gazeta, sob a confiança do empresário
Roberto Alves Moura, por quem tenho profunda gratidão, porque costumo cultivar a gratidão como algo que
está intrínseco na minha vida. Tudo que contribuiu para
eu ser o que sou tem de mim a obrigação da gratidão.
Então, sou muito grato ao Roberto Alves Moura
e hoje presto esta homenagem da tribuna do Senado
Federal, como Senador da República, a este empresário acreano que ousou ir além das fronteiras do Acre,

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

mas que sempre permaneceu com a sua sede e com
sua residência no Estado do Acre.
Então, fica aqui a minha homenagem ao empresário Roberto Alves Moura, que nos deixou na manhã
de hoje, vítima de ataque cardíaco em São Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Eu quero dizer ao Senador
Anibal e ao Senador Jorge Viana que o requerimento
encaminhado à Mesa por V. Exas depende de votação
em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Para encaminhar a votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, coloco
em votação.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como
estão. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
próximo orador inscrito, Senador Humberto Costa, por
permuta com a Senadora Angela Portela.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Pela ordem, Presidente, enquanto o
orador se dirige à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Pela ordem,V. Exa tem
a palavra.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É
para dar conhecimento à Casa que apresentarei, ainda
hoje, requerimento para realização de uma audiência
pública, convidando, sobretudo, o Presidente e diretores da Agência Nacional de Águas, representantes
da Prefeitura de Campina Grande e do Governo do
Estado da Paraíba, entidades de classe, universidades e Ministério Público, para um debate sobre a
gravíssima situação do açude de Boqueirão, o açude
Epitácio Pessoa, que abastece não apenas Campina
Grande, mas diversas outras cidades do entorno daquela região, e que atingiu hoje 46% apenas da sua
capacidade de reserva. O açude é propriedade federal
e, portanto, está sob gestão da ANA (Agência Nacional
de Águas). Nada, até agora, nada absolutamente foi
feito para a racionalização do uso daquela água, que
ficará cada vez mais escassa. Então quero, desde já,
conclamar o Senado Federal para que possamos debater não apenas esse caso específico, mas todos os
outros temas que dizem respeito também ao Nordeste, ao Semiárido, ao Nordeste do Senador Humberto
Costa, que fará agora uso da palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores
da TV Senado, eu quero iniciar meu pronunciamento
na tarde de hoje fazendo o registro da presença ontem
à noite, na Presidência desta Casa, do ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que veio ao Senado participar de um ato público do lançamento da candidatura
à reeleição, na condição de presidente do Partido, do
Deputado Rui Falcão. Aqui, teve a oportunidade o ex-
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-Presidente de fazer uma visita ao Presidente Renan
Calheiros, sendo recebido por vários Senadores e,
como sempre, de forma muito calorosa, também pelas
pessoas que aqui se encontravam, funcionários desta
Casa, enfim, demonstrando, assim, o carinho, o respeito de que o ex-Presidente Lula continua a gozar e
gozará, durante muito tempo, enquanto vivo for. Aliás,
um prestígio que se estende até a posteridade, que
tem hoje no Brasil, que tem hoje, inclusive aqui, entre
os Senadores.
Srª Presidenta, volto a esta tribuna para bater na
tecla, na qual tenho batido semanalmente, do financiamento da área da saúde. Tive a oportunidade aqui
de relatar a entrega, por parte do movimento Saúde
Mais Dez, do projeto de iniciativa popular – que recebeu 1,9 milhão de assinaturas e que tem mais 500 mil
para serem entregues à Câmara – que propõe uma
vinculação de 10% dos recursos da receita corrente
bruta da União para a área da saúde.
Nesta semana, mais precisamente no dia de ontem, o movimento teve a oportunidade de entregar ao
Presidente do Senado, Renan Calheiros, e a vários
outros Senadores que lá estavam, entre eles o Senador Moka, que aqui está – estava lá presente também
–, essa proposta que procura incrementar os recursos
para a área da saúde no nosso País, especificamente
no que diz respeito ao Orçamento da União. Essa proposta implicaria, se nós tivéssemos um incremento de
uma única vez, algo em torno de R$45 bilhões a mais
para o orçamento da saúde.
Aliás, é importante aqui registrar que isso corresponde, exatamente, ao que se esperava que a arrecadação da CPMF, hoje, pudesse trazer para a área da
saúde. Aliás, durante muitos e muitos anos, nós todos
vamos lamentar o equívoco que foi cometido pelo Congresso Nacional, naquele momento, de acabar com a
CPMF, sob os mais diversos argumentos. Argumentos
de que era uma contribuição inflacionária, argumentos
de que a retirada da CPMF levaria a uma queda nos
preços de vários produtos, nas tarifas bancárias, enfim, e, ao final de tudo, nada disso aconteceu. O que
aconteceu foi a perda de um recurso importante para a
área da seguridade social, especialmente para a área
da saúde, que vive, hoje, à busca de tostões, a partir
do Congresso Nacional ou do próprio Governo Federal.
Mas isso são águas passadas; temos que olhar
para frente. E olhar para frente é registrar aqui que a
sociedade exige, que a sociedade tem o entendimento
de que é fundamental, para melhorarmos as condições
de saúde da nossa população, que tenhamos mais recursos para a saúde.
É óbvio que precisamos melhorar a gestão; é óbvio que precisamos fazer com que os possíveis ralos,
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ainda existentes, sejam definitivamente eliminados; é
óbvio que precisamos gastar com eficiência, garantindo
melhor acesso, garantindo mais qualidade, garantindo
uma distribuição mais equitativa desses recursos, para
viabilizar a diminuição das desigualdades regionais
nas condições de atendimento à população; mas nada
disso se fará se não tivermos mais recursos. São duas
coisas que têm que andar lado a lado.
Não podemos aceitar esse argumento que muitos tentam trazer, o tempo inteiro, para sufocar esse
debate, de que é preciso primeiro melhorar a gestão.
Não! Ao mesmo tempo, temos que melhorar a gestão
e trazer mais recursos para a área da saúde, até para
melhorar a gestão, adotando processos mais modernos,
informatização mais avançada; até para isso temos que
ter mais dinheiro. E o Congresso Nacional, o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados, não pode abrir
mão deste momento histórico em que pode ampliar os
recursos para a saúde.
Ouço, com muita satisfação, o Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, o nosso Senador Waldemir Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– Senador Humberto Costa, ouço com uma alegria muito grande o pronunciamento que faz V. Exª, que conhece
profundamente este setor, que, inclusive, foi Ministro
da Saúde do nosso País. V. Exª, ontem, testemunhou
o pessoal da Ordem dos Advogados, os representantes da CNBB, e, mais do que isso, os representantes
do chamado Movimento Saúde+10 e a Presidente do
Conselho Nacional de Saúde, todos eles dizendo, com
um argumento muito forte: nós precisamos agora, com
mais de dois milhões de assinaturas, colocar um percentual em que o Governo Federal possa mesmo se
comprometer. E eu não tenho dúvida – aliás, nunca
tive dúvida em relação a isso – de que o subfinanciamento da saúde, se não for o maior problema, é uma
das grandes dificuldades por que passa a saúde no
País. Então, quero me somar ao pronunciamento que
faz V. Exª, dizendo que acho que o momento é este.
O Congresso tem que responder a esse esforço. E eu
me lembro dessas palavras, não sei exatamente de
quem: “Olha, nós passamos seis meses convencendo
as pessoas a assinarem isso”. Vejam o esforço feito! E,
ontem, 1,8 milhão de assinaturas e mais 500 mil, ou
seja, mais de dois milhões de assinaturas. Parabéns
pelo pronunciamento que faz, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª e, mais do
que o aparte, agradeço a forma firme como V. Exª tem
defendido essa bandeira do crescimento dos recursos
para a área da saúde.

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

Nós temos feito um esforço enorme para sensibilizar o governo no sentido de que esses recursos
precisam chegar e chegar rapidamente. Temos feito,
inclusive, um esforço, e aqui contamos com o apoio
integral do Presidente Renan Calheiros, para que isso
não seja aprovado no Congresso Nacional sem que
o Governo...
(Soa a campainha)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Peço a V. Exª alguns minutos mais para
poder concluir aqui o meu pronunciamento, pois acho
que é um tema que nos interessa.
Nós temos trabalhado junto ao governo para que
ele compreenda que é necessária a negociação sobre
esse tema. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui – e
já o disse, inclusive, à própria Presidenta Dilma – que o
Congresso Nacional aprovará esse aumento de recursos queira o governo ou não. Portanto, o governo tem
que discutir sabendo que nós vamos aprovar isso aqui.
Tivemos uma reunião, na última segunda-feira,
de negociação entre representantes do governo e o
Movimento Saúde+10, que foi muito boa. O movimento
saiu com a expectativa positiva de que nós vamos conseguir chegar a um entendimento. Mas o movimento
disse também que, com entendimento ou sem entendimento, nós vamos aprovar.
Eu ouço o Senador Eduardo Suplicy, que me
pede um aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu gostaria de cumprimentá-lo, Senador
Humberto Costa, pelo anúncio e apoio à causa de
melhor saúde e mais médicos para toda a população
brasileira. Inclusive, a respeito dessa iniciativa popular,
talvez V. Exa tenha já mencionado, mas, ainda ontem,
na visita que o Presidente Lula fez ao Presidente Renan Calheiros, presentes diversos de nós, o Presidente
Lula ressaltou, até conversando com o Ministro Alexandre Padilha, que exatamente essa proposta anunciada por V. Exa significará, se aprovada, um montante
de recursos que guarda relação com aqueles recursos que acabaram não sendo aprovados há cerca de
sete, oito anos, quando se extinguiu a CPMF. Portanto,
poderá ser um resgate muito importante para o bem
de todo o Serviço Único de Saúde e da saúde dos
brasileiros. Então, cumprimento V. Exa e aproveito, Srª
Presidenta, Senadora Ana Amélia, Senador Humberto
Costa, Senador Pedro Simon, um franciscano, amigo
do Papa Francisco, para registrar que aqui estão 16
novos bispos brasileiros, na maior parte são não franciscanos – eles me disseram –, mas são todos amigos
de São Francisco e do Papa Francisco. Entre outros,
estão aqui Dom Aparecido Gonçalves de Almeida, de

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Brasília; Dom Pedro Brito Guimarães, de Palmas (TO);
Dom Darci José Nicioli, de Aparecida (SP); Dom João
Francisco, de Tubarão (SC); e os demais. Não peguei
alista de todos, mas é uma alegria para nós. Peço ao
Senador Pedro Simon que os receba, juntamente com
o Senador Moka, pessoalmente. Queria lhes dizer, até
por iniciativa de Pedro Simon e minha, que fizemos um
requerimento para que, na Comissão de Relações Exteriores e Direitos Humanos, em breve, possamos ouvir
Dom Orani Tempesta, Dom Cláudio Hummes, D. Raymundo Damasceno, Frei Beto, o Núncio Apostólico e...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – ... Leonardo Boff para falarem sobre o legado
da visita do Papa. Então, os senhores poderão assistir
quando acontecer esta audiência pública. Desculpe-me,
Senador Humberto Costa. Parabéns a V. Exª!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Eu agradeço o aparte de V. Exª. Quero
também, em meu nome, saudar os Bispos aqui presentes. A CNBB desempenhou um papel fundamental nesse trabalho de coleta de assinaturas para essa
emenda de iniciativa popular. Tenho certeza de que a
força da Igreja, a força da sociedade brasileira vai sensibilizar este Congresso Nacional para nós aprovarmos
esse aumento de recursos para a saúde.
É com muita alegria que nós os recebemos aqui,
num momento ímpar que a Igreja vive hoje no mundo
e no Brasil, com essa figura também ímpar que é o
Papa Francisco. Tive a oportunidade de estar, nesse fim
de semana, na Argentina, acompanhando as eleições
argentinas e tive a oportunidade de ver o respeito, o
carinho que o povo daquele país tem para com aquele
que hoje é o Papa Francisco, a visão extremamente
positiva que o povo argentino tem sobre o Papa.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo/
PT – PE) – Peço a V. Exª, Presidente, para ouvir o
Senador Antonio Carlos Valadares e, assim, terminar
a minha fala.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Governo/PSB – SE) – Serei breve, Senador Humberto Costa. Felicito-o por esse pronunciamento defendendo
a saúde do Brasil, o financiamento adequado para a
sustentabilidade de um setor que vem sofrendo, ao
longo dos anos, justamente por isto: falta de dinheiro
depois da queda da CPMF. Isso aconteceu no governo de Lula, nos últimos dois anos do Governo dele,
quando o Senado Federal, por três votos, derrubou a
CPMF. Eu acho que foi um erro estratégico, um erro
político. Eu fiz as contas de alguns partidos que votaram contra a CPMF e cheguei à conclusão de que eles
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não ganharam nada tanto do ponto de vista humano e
social como do ponto de vista político. Eles definharam
nas eleições. Havia partido que tinha 15 Senadores e
passou a ter dois Senadores.
(Soa a campainha.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Governo/PSB – SE) – Então, eu acho que esse equívoco só
pode ser consertado através de uma pressão democrática sobre o governo no intuito de aumentarmos os
recursos para esse setor que vem, sem dúvida alguma, contribuindo para a impopularidade dos governos
em todos os níveis e em todas as esferas. A principal
razão de muitas derrotas acontecidas nas eleições
municipais do ano passado talvez tenha sido o setor
saúde. Agradeço a V. Exª e meus parabéns.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª.
Eu pergunto a nossa Presidente se posso ouvir
a Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Apenas para parabenizá-lo e elogiar a
competência do pronunciamento de V. Exª e também
registrar o meu apoio total ao Movimento Saúde+10,
indispensável ao momento que saúde pública vive em
nosso país. Obrigada.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª e vou, de
fato, agora, Srª Presidente, concluir.
Primeiro dizendo que, amanhã pela manhã, às 9
horas, nós faremos uma reunião da Comissão Especial
que trata do financiamento da saúde. Queria convidar
todos os membros, pois lá vamos dar os informes sobre todas essas discussões acerca do financiamento
da saúde.
Queria dizer também que, ontem, foi aprovado,
em primeiro turno, o chamado “orçamento impositivo”.
Quero dizer que sou pessoalmente contrário à ideia
da emenda parlamentar, além do mais com esse caráter impositivo. Eu acho que essa medida desorganiza, desestrutura o trabalho planejado dos Ministérios,
das políticas públicas. Porém, entendo que, se for uma
fatalidade a adoção do orçamento impositivo, eu espero que esta Casa, diferentemente da Câmara, tenha a
sensibilidade para destinar a maior parte desses recursos do orçamento impositivo para a área da saúde,
seja para investimento, seja para custeio, para que nós
possamos ter, desde já, um incremento garantido dos
recursos para essa área que hoje é tão carente.
Srª Presidente, eu agradeço pela tolerância a todos os senadores e senadoras e a todos os ouvintes
e telespectadores da Rádio e da TV Senado.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Humberto Costa.
De fato, a Mesa também se solidariza com a manifestação de V. Exª, uma vez que a saúde, hoje, é uma
prioridade nacional, e precisamos honrá-la.
Só não estarei amanhã no movimento porque
estou, juntamente com outros Senadores, indo representar o Senado na posse do Presidente do Paraguai,
amanhã, em Assunção.
Então parabéns a V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, hoje, foi aprovado, na Comissão de Assuntos
Sociais, um requerimento para tramitação, com urgência, no Plenário do Senado Federal, do SCD, que é o
Substitutivo da Câmara dos Deputados, ao Projeto nº
370, de 2007.
Eu requeiro a V. Exª que seja lido pela Mesa o
requerimento de urgência, para que possa ser apreciado quando do início da Ordem do Dia. Assim diz o
Regimento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O requerimento referido por V. Exª, da
Comissão de Assuntos Sociais, ainda não chegou à
Secretaria da Mesa, mas já está registrada a solicitação de V. Exª, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Passo a palavra, para uma comunicação
inadiável, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão do orador.) – Srª Senadora, Senadora
Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu deveria ter feito este registro que vou fazer hoje no dia 12,
anteontem. Porém, não tive oportunidade de fazê-lo e
quero fazer nesta data o registro do aniversário de 64
anos da Escola Estadual Oswaldo Cruz.
A Escola Estadual Oswaldo Cruz, com sede e
foro no Município de Boa Vista, Estado de Roraima,
situada à Avenida Getúlio Vargas, Centro, tendo como
referência a Praça da Bandeira, teve sua origem em
1948, mas foi oficialmente inaugurada em 12 de agosto
de 1949, pelo então governador do então Território do
Rio Branco, Dr. Miguel Ximenes de Melo.
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O nome Oswaldo Cruz, como dá para depreender, foi dado a esse estabelecimento em homenagem
ao estadista de grandes méritos, médico e higienista
brasileiro, que prestou relevantes serviços à saúde
pública, combatendo, entre outras ações, a peste bubônica, a varíola e a febre amarela.
No decorrer da sua história e de acordo com as
legislações em vigor, o educandário Oswaldo Cruz
recebeu várias denominações, como Grupo Escolar,
Unidade Escolar, Unidade Integrada, Escola de 1º e 2º
Graus e, atualmente, Escola Estadual Oswaldo Cruz,
ministrando o Ensino Fundamental.
A primeira diretora da Escola foi a Profª Ila Oliveira. Depois dela, várias professoras ligaram seus
ilustres nomes à escola, que abrigou várias gerações
de roraimenses.
O ano de 2002 marcou uma etapa na história da
Escola Estadual Oswaldo Cruz, totalmente reformada,
com uma ampliação de dez salas de aula, com um pátio aberto e um amplo refeitório.
Portanto, no auge dos seus 64 anos, a Escola
possui mais de 800 alunos do Ensino Fundamental,
do 1º ano ao 9º ano, funcionando com um turno matutino e um vespertino.
Um dos projetos de destaque é o “Conhecendo o
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente”, assim
como outros, como “O Combate ao Bullying, “O Maravilhoso Mundo da Leitura”, “A Música como Arte no
Ambiente Escolar”, “Aprendendo com Novas Práticas
através da Tecnologia no Ambiente Escolar” e a “Feira
do Conhecimento: Ciências e Saberes”.
Desde fevereiro do ano passado, a nossa Escola
Osvaldo Cruz é administrada pelas Profªs Rosiane do
Socorro Lima de Oliveira e Raimunda da Costa Melo
e tem como Coordenadoras Pedagógicas as Profªs
Maria Gorete de Abreu Roque e Neuma Simplício de
Andrade e como Orientadora Educacional a Srª Gersina Lima Batista.
Faço este registro aqui, Senadora, porque eu fiz o
meu primário, como era chamado à época, nessa Escola, à época chamada Grupo Escolar Oswaldo Cruz.
Eu morava bem próximo da escola, tenho lembranças excelentes dela, mas, ao mesmo tempo, quero,
embora esteja registrando seu aniversário, falar sobre
um fato negativo que foi noticiado, por sinal, em maio
deste ano: os estudantes foram a público e, inclusive,
também à própria Secretaria de Educação fazer um
protesto para reivindicar melhorias na estrutura física
da instituição.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Isto foi feito por dezenas de alu-
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nos, que realizaram o manifesto em frente à Secretaria
Estadual de Educação. Eles pedem providências para
que sejam resolvidos, definitivamente, os problemas ou
que haja pelo menos uma previsão para isso. Os alunos afirmaram que, no fim da manhã, foram recebidos
pela Secretaria e informados que o pedido de reforma
do prédio já foi realizado. No entanto, a reclamação diz
o contrário do que a Secretaria afirma.
Com cartazes contendo imagens das condições
precárias observadas no cotidiano escolar, os alunos
clamaram por seus direitos. Salas sem climatização,
fiação elétrica exposta, representando perigo, bebedouros sem refrigeração, falta de quadra esportiva e
forro desabando são alguns dos problemas colocados
pelos manifestantes. E uma das alunas diz: “Não merecemos passar por isso todos os anos. Falta tudo. Não
tem quadra. O forro já desabou em uma das salas.”
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – “Queremos que a nossa escola
seja imediatamente atendida”.
Então, ao cumprimentar a diretoria da Escola
Oswaldo Cruz e dizer da minha alegria de poder fazer, aqui, da tribuna do Senado, o registro dos seus
64 anos, quero também, ao mesmo tempo, cobrar – a
palavra é exatamente esta: cobrar – da Secretaria de
Educação do Estado que olhe com carinho não só a
Escola Oswaldo Cruz, porque esse quadro, eu lamento
dizer, é o quadro de todas as escolas lá do Estado de
Roraima, atualmente. Mas a Oswaldo Cruz é uma das
mais antigas, mais bem, digamos assim, conceituada.
Por sinal, a Senadora Angela Portela, que aqui está
presente, foi professora lá nessa escola.
Eu quero, portanto, parabenizar tanto os professores quanto os alunos da escola, mas, ao mesmo
tempo, deixar essa cobrança à Secretaria de Educação para que olhe, realmente, essa escola e todas as
demais que estão toda hora...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) –... sendo notícia de abandono e
maus tratos pelo Governo do Estado via Secretaria
de Educação.
Muito obrigado.
Quero pedir a V. Exª que autorize a transcrição,
na íntegra, das duas matérias que li aqui.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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HISTÓRICO DA ESCOLA
ESTADUAL OSWALDO CRUZ
A Escola Estadual Oswaldo Cruz, com sede e foro
no município de Boa Vista Estado de Roraima, situada à Avenida Getúlio Vargas n° 5364 – Centro, tendo
como referência a Praça da Bandeira. teve sua origem
no ano de 1948. mas só foi oficialmente inaugurado no
dia 12 de agosto de 1949. pelo então Governador do
Território do Rio Branco Dr. Miguel Ximenes de Melo.
através do Decreto de n° 96 da mesma data.
O nome “Oswaldo Cruz” dado a este estabelecimento de ensino homenageia o estadista de grandes
méritos, médico e higienista brasileiro, que prestou
relevantes serviços à saúde pública, combatendo com
sucesso, a peste bubônica, varíola e a febre amarela.
No decorrer de sua história e de acordo com as
legislações em vigor, este educandário recebeu várias
denominações como “Grupo Escolar”, “Unidade Escolar”, “Unidade Integrada”, “Escola de 1° e 2° Graus” e
atualmente Escola Estadual Oswaldo Cruz, ministrando
o Ensino Fundamental.
A primeira diretora da Escola “Oswaldo Cruz foi a
Professora Ila Oliveira. depois dela várias professoras
ligaram seus ilustres nomes a esta Escola que abrigou
várias gerações de roraimense”.
O ano de 2002 marcou uma nova etapa na história da Escola Estadual “Oswaldo Cruz”; totalmente
reformada, com uma ampliação de dez salas de aula.
com um pátio aberto e um amplo refeitório.
No auge dos seus 64 anos a escola possui hoje
mais de 821 alunos do Ensino Fundamental Regular
do 1° ano ao 9° ano, funcionando nos turno matutino
e vespertino. Um dos projetos de destaque é “Conhecendo o ECA” – Direitos e Deveres da Criança e do
Adolescente. E traz outros projetos de destaque como o
combate ao Bullyinw, O Maravilhoso Mundo da Leitura:
a Música como Arte no Ambiente Escolar; Aprendendo
com novas práticas através da tecnologia no ambiente
escolar e a Feira do Conhecimento: Ciências e Saberes.
Desde fevereiro é administrada pelas professoras
Rosiane do Socorro Lima de Oliveira e Raimunda da
Costa Melo e tem como Coordenadoras Pedagógicas
as professoras Maria Gorete de Abreu Roque e Neuma Simplicio de Andrade e Orientadora Educacional
a senhora Gersina Lima Batista.
FOLHA DE BOA VISTA
28/05/2013 02h16
Estudantes cobram melhorias na escola
Karine Oliveira
Mais um protesto foi realizado por estudantes da
rede de ensino do Estado. Dessa vez, com o propósito
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de reivindicar melhorias na estrutura física da instituição, dezenas de alunos da Escola Estadual Oswaldo
Cruz, localizada no Centro, realizaram um manifesto em
frente ao prédio da Secretaria Estadual de Educação
(Seed), na avenida Ene Garcez, na manhã de ontem.
Eles pedem providências para que sejam resolvidos definitivamente os problemas ou pelo menos uma
previsão certa para isso. Os alunos afirmaram que, no
fim da manhã, foram recebidos na secretaria e informados que o pedido de reforma do prédio já foi realizado.
Com cartazes contendo imagens das condições
precárias observadas no cotidiano escolar, os alunos
clamavam por seus direitos. Salas sem climatização,
fiação elétrica exposta, representando perigo, bebedouro sem refrigeração, falta de quadra esportiva e,
forro desabando são alguns dos problemas colocados
pelos manifestantes.
“Não merecemos passar por isso todos os anos.
Falta tudo. Não tem quadra. O forro já desabou em uma
das salas. Quem visitar nossa escola vai perceber a
necessidade urgente de reforma”, reclamou a estudante do 8° ano, Gabriela Rodrigues, 14.
A aluna do 8° ano, Hadassa Domingues, 12,
acrescentou que, por já terem solicitado da gestão
uma mudança e nada ter sido feito, resolveram tomar
essa atitude. “A direção nos informou que já enviou
ofícios à secretaria. Porém, não podemos esperar
que os problemas se agravem como, por exemplo, a
questão da eletricidade chegar num ponto mais crítico
ou o teto desabar sobre as nossas cabeças. É inaceitável”, lamentou.
Para a manifestante Angélica Pomim, 14, falta
interesse por parte do poder público. “Enquanto os
filhos das autoridades estão estudando em colégios
particulares, em ótimas condições, nós ficamos aqui,
tentando estudar em um lugar inadequado, com um
calor insuportável, bebedouro sem água gelada que
não atende às necessidades de todos e os banheiros
em péssimas condições de uso”, reclamou.
A mãe da estudante Hadassa, Carla Domingues,
acompanhou o movimento e considerou importante a
iniciativa diante da realidade vivida pelos estudantes
naquela unidade de ensino. “Isso é democracia. Eu
conheço de perto essas situações. Sabemos que o
governo recebe verba para investir na educação, mas
não tem feito. Considero antidemocrática a atitude de
certas autoridades ao tentarem impedir os adolescentes de protestarem contra os direitos que lhes cabem.
A liberdade de expressão e de se manifestar pacificamente é prevista na Constituição Federal”, frisou.
Ela afirmou que já procurou a gestão escolar e a
resposta foi de que documentos solicitando reformas
foram enviados para as autoridades. “Uma das coi-
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sas que me chamou atenção foi saber que um aluno
machucou a mão no corrimão de ferro da escola. O
conserto foi feito pela direção da escola, e não pela
Secretaria de Educação, ou seja, a secretaria não está
tomando atitudes. A razão desses problemas está na
administração. Estou apoiando estes alunos e não vai
ser pelo fato de um dia minha filha ter deixado de ir
à escola e vindo protestar que vai ser prejudicada no
aprendizado”, complementou Carla.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Mozarildo, na forma regimental,
V. Exª será atendido.
Senadora Angela, houve um problema na chamada da lista dos oradores. O Senador Sérgio Souza
está antes da senhora. Houve uma permuta entre a
senhora e o Senador Humberto Costa, que falou em
seu lugar. Foi a Mesa que não chamou o Senador. Então, o Senador Sérgio Souza se compromete a falar
no horário regimental que tem, nos dez minutos, para
que V. Exª fale em seguida, Senadora.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
gostaria de cumprimentar os vereadores da cidade de
Marialva, lá do Paraná, que estão acompanhados do
Prefeito Deca e também do Prefeito de Cambará, que
nos visitam aqui, no plenário, no dia de hoje.
Srª Presidente, como representante do Estado
do Paraná, um Estado fronteiriço, detentor da região
de fronteira mais populosa do País, onde se localiza a
chamada Tríplice Fronteira, ponto de encontro do Brasil, Argentina e Paraguai, venho à tribuna do Senado
Federal tratar da importância do combate às ações criminosas nessas áreas. Refiro-me mais especificamente às praticas de contrabando e tráfico de drogas nas
fronteiras do Brasil, que devem ter a atenção prioritária
de qualquer política nacional de segurança nacional.
As compras de brasileiros nas cidades de Puerto
Iguazu e Ciudad del Este, respectivamente na Argentina e no Paraguai, ambas fronteiriças ao Município
brasileiro de Foz do Iguaçu, são famosas e volumosas,
porém, infelizmente, grande parte delas não entra de
forma legal no País. Mais do que isso, há uma expressiva movimentação de produtos vindos, em sua maioria, do vizinho país do Paraguai que adentram nosso
País de forma inadequada e são comercializados em
praticamente todo o território nacional. Isso sem mencionar o tráfico de entorpecentes, cuja repercussão na
sociedade é a pior possível, gerando assassinatos,
sequestros, comércio ilegal de armas, assaltos, enfim,
tudo que há de mais terrível em violência urbana e rural.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, focando na questão
do contrabando e também do descaminho, em 2012, a
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economia informal representou cerca de 17% do total
da riqueza produzida no País. Dezessete por cento do
que se produziu no Brasil vem da economia informal.
Isso significa dizer que aproximadamente R$750 bilhões
de alguma forma estiveram presentes na economia,
mas não contribuíram para a geração de tributos, e,
principalmente, desestabilizaram a indústria formal,
aumentando o desequilíbrio concorrencial, segundo
o Índice da Economia Subterrânea, divulgada pela
Fundação Getúlio Vargas.
A economia informal é responsável pelo avanço
indiscriminado do descaminho, Sr. Presidente, prática
esta que nacionaliza produtos produzidos em outros
países sem que haja pagamento de tributos. O impacto
mais severo se dá pela incapacidade competitiva dos
setores formais, uma vez que, frente à necessidade de
honrar com o pagamento dos elevados tributos, não
consegue competir com os preços predatórios praticados no mercado informal.
De acordo com a pesquisa da Fecomércio–RJ,
o total da população que consome, de alguma forma,
produtos considerados ilegais chegou, em 2010, a 48%
da população brasileira. Essa pesquisa ainda evidencia
que a principal causa do crescimento da ilegalidade se
dá pela inadequação do cenário tributário e conclui que
o aumento da coerção e severidade das leis pode cumprir um papel efetivo para a redução da informalidade.
Em alguns setores específicos, a exemplo do
fonográfico, o mercado ilegal transformou a forma de
comercialização de discos, DVDs e afins. Hoje, Sr. Presidente, o setor formal praticamente desapareceu, e
soma-se a esse efeito a distribuição de valor das empresas produtoras e comercializadoras desses produtos.
Não exatamente ligado à fronteira, porém igualmente absurdo, o setor de TV por assinatura também
sofre com a pirataria, sendo que pesquisa recente
informa a existência de até 4 milhões de acessos indevidos à programação das operadoras, o que representa 25% do número total das assinaturas regulares
de TV paga no País.
Estima-se que a ilegalidade nesse setor cause danos à arrecadação tributária da ordem de R$1
bilhão por ano ao País, impedindo a injeção de R$4
bilhões na economia formal e a criação de 25 mil empregos diretos.
Voltando à questão da fronteira, Sr. Presidente,
outro setor que vem sofrendo severamente com o crescimento do mercado ilegal é o fumageiro. Hoje, cerca
de 30% de todo o cigarro comercializado no Brasil é
proveniente do Paraguai. Ou seja, mais de 20 bilhões
de cigarros entram no País em condição ainda pior
que a do descaminho.
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Esses produtos são considerados contrabando.
Ou seja, nem mesmo com o pagamento de tributos
poderiam ser vendidos no Brasil, pois necessitam,
obrigatoriamente, de aprovação da agência reguladora, no caso a Anvisa.
Aqui, Sr. Presidente, é importante ressaltar: não
estamos defendendo o fumo no Brasil, muito pelo contrário. Também acho que nós temos de diminuir significativamente o consumo do fumo no Brasil, mas admitir
que o cidadão brasileiro consuma 30% desse produto
advindo de um país vizinho pelo contrabando – e sabemos lá em quais condições ele é fabricado! – é um
absurdo! Isso deixa de gerar divisas ao Brasil, causando inclusive prejuízos à saúde do brasileiro, mas não
gerando impostos para cuidar da saúde do brasileiro.
Se tomarmos por base o estudo do IBGE de 2012,
que aponta a carga tributária em torno de 36,27% do
PIB, isso significa dizer que a informalidade gerou uma
perda tributária de aproximadamente R$272 bilhões
nesse período. Poder-se-ia dividir isso, Srs. Prefeitos,
com seus Municípios e com os Estados brasileiros.
Duzentos e setenta e dois bilhões de reais, essa foi a
perda tributária no período, só no ano de 2012. Essa
perda tributária é equivalente a 3,4 vezes o orçamento
da saúde ou ainda a 60% do PIB de São Paulo.
O crescimento da ilegalidade também acelera o
enfraquecimento da indústria nacional, que, além de
reduzir investimentos em infraestrutura e investimentos
de capital, estagna a capacidade de geração de empregos formais, além de aumentar consideravelmente
a evasão fiscal.
Srªs e Srs. Senadores, tramita nesta Casa o PLC
nº 62, de 2012, de autoria do Deputado Efraim Filho,
do Democratas da Paraíba, que, se aprovado, poderia
contribuir para reduzir esses números, uma vez que
é uma resposta impetuosa contra a prática reiterada
do contrabando e da pirataria, majoritariamente comandada por grupos criminosos que têm por objetivo
principal o enriquecimento ilícito e o enfraquecimento
da ordem pública.
O abrandamento do efeito da pena contra o contrabando, promovido pela Lei nº 9.099, de 1995, no
seu art. 89 (instituto despenalizador), contribuiu para
que a prática desse crime passasse a representar
inexistência...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) –...de risco presumido ao infrator, e isso gerou o
fator da vantagem, associado ao ato em si, e o PLC
nº 62, de 2012, coíbe exatamente isso.
Acontece, Sr. Presidente, que o referido projeto
foi apensado à Comissão Especial que está estudando
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a revisão do Código Penal Brasileiro, podendo retardar
a sua aprovação, que se faz necessária para estancar
o enfraquecimento da indústria doméstica e para restabelecer o bom e equilibrado princípio da concorrência legal e mais dinheiro para a saúde, que nós tanto
queremos neste País!
A aprovação, o quanto antes, desse projeto aqui
no Senado Federal, especialmente por se tratar de
matéria já aprovada na Câmara dos Deputados, é
uma resposta ágil e efetiva no intuito de recrudescer
a severidade da lei contra os que promovem o desequilíbrio econômico e inviabilizam o desenvolvimento
da indústria brasileira.
Penso, Sr. Presidente – estou caminhando para o
final do meu pronunciamento –, que não prejudicaria o
excelente trabalho que vem sendo desempenhado pelo
Relator da Comissão Especial que analisa a reforma do
Código Penal, o Senador Pedro Taques, tratar desse
assunto separadamente, em decorrência da urgência
da demanda, pelo avanço na sua tramitação, que, repito, já foi concluída na Câmara dos Deputados. Pela
complexidade e pelo volume das matérias conexas, a
tramitação do novo Código Penal, seguramente, ainda
demandará tempo razoável no Senado, e, depois, ele
ainda terá de ser aprovado na Câmara dos Deputados.
Diante da premência de enfrentarmos o contrabando e o descaminho, Sr. Presidente, com base em
todos esses argumentos apresentados, informo à Casa
que apresentei um requerimento para o desapensamento do PL nº 62, de 2012, do grupo de projetos que
tratam da reforma do Código Penal Brasileiro, entendendo que seria um avanço sancionar uma nova legislação para coibir tais práticas, a qual, seguramente,
será mantida no texto do novo Código Penal.
Para finalizar, Sr. Presidente, espero contar com
o apoio de todos os meus Pares, em especial do Senador Pedro Taques, Relator da reforma do Código
Penal, para desapensarmos o PLC nº 62, reafirmando
minha convicção no excelente trabalho que o Senador
Pedro Taques tem desempenhado como Relator nessa
Comissão Especial.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Boa tarde a todos!
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, à Senadora Angela Portela, do PT de Roraima.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
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revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
assim como V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, eu
também gostaria aqui de parabenizar a Escola Oswaldo Cruz, da capital do meu Estado, Boa Vista. Tive o
grande prazer de lá ser professora durante quase dez
anos. Então, quase dez anos de minha vida foram dedicados àquela escola, à Escola Oswaldo Cruz, que
completou, nesta semana, 64 anos. Então, eu gostaria
de deixar registrada a nossa alegria em fazer parte da
equipe daquela escola, que formou tantos jovens em
nosso Estado.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de trazer um
tema que tem sido pautado com grande frequência no
Congresso Nacional, que é o voto aberto.
Nós estamos próximos de dar um grande passo
para a aprovação que garante a todos o voto aberto
em todas as decisões tomadas pelo Poder Legislativo.
Nós acreditamos que, nos dias de hoje, ocultar o voto
dos Parlamentares representa um atentado ao princípio
democrático. Somos aqui representantes dos eleitores.
A simples lógica da democracia exige que esses eleitores que nos confiaram mandato tenham como saber
como votamos. Devem saber como seus Parlamentares votaram em todas as matérias a eles submetidas.
Presto aqui a minha homenagem ao Senador
Paulo Paim, que, em 2006, apresentou a PEC nº 50,
determinando o voto aberto dos Parlamentares. Esse
princípio foi acolhido pelo Senado Federal após uma
dura batalha de seis anos e foi encaminhado à Câmara
dos Deputados, onde já recebeu a aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Registre-se que o Congresso Nacional não será
o primeiro órgão legislativo a eliminar o voto secreto.
Já o fizeram a Câmara Legislativa do Distrito Federal
e as Assembleias Legislativas de São Paulo, do Rio
Grande do Sul, de Minas Gerais e do Paraná.
Como diz o Senador Paim, o caráter secreto do
voto só se justifica para o cidadão, para o eleitor, ao
exercer o direito de escolher seus representantes sem
sofrer pressões ou imposições. O povo é soberano, não
o Parlamentar que o representa, que a ele deve prestar contas e que não pode nem deve se envergonhar
das atitudes que toma.
Sr. Presidente, conhecemos e respeitamos as
objeções frequentes feitas à abertura do voto em determinadas circunstâncias. Acreditamos, porém, que o
fortalecimento da nossa democracia e as justas demandas da população tornaram superadas essas objeções.
No caso dos processos que possam levar à cassação, à perda de mandato de um Parlamentar, costuma-se alegar que se trata de situação incômoda, uma vez
que, ao votar, estaríamos promovendo o julgamento de
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um igual. Não deixa de ser verdade que existe aí certo
grau de constrangimento. No entanto, nesses casos,
existe sempre uma dimensão ética a se considerar. E
a população brasileira tem todo o direito de conhecer
os nossos procedimentos sob o ângulo da ética.
É por isso que, assegurada a ampla defesa, o
Senador ou a Senadora devem votar de acordo com
suas convicções, com a responsabilidade e a integridade que devem ser inerentes ao desempenho da função
pública. Devem, portanto, os eleitores conhecer nossa
postura diante de questões que envolvem a ética, como
devem também constatar se reagimos a pressões, a
jogos de influência e mesmo ao corporativismo. Tudo
isso faz parte da função parlamentar.
Hoje mesmo, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovamos por unanimidade a Proposta
de Emenda à Constituição nº 18, de 2013, de autoria
do ilustre Senador Jarbas Vasconcelos, que determina
a perda automática dos mandatos de Parlamentares
condenados, em sentença definitiva, por improbidade
administrativa ou crime contra a Administração Pública.
O Relator, o eminente Senador Eduardo Braga,
acatou mudança defendida por vários Senadores, explicitando que a decisão pela perda de mandato possa
ocorrer por voto aberto, na Câmara dos Deputados ou
no Senado.
Da mesma forma, Sr. Presidente, argumenta-se
que a apreciação dos vetos da Presidência da República poderia criar problemas aos Senadores e aos
Deputados, uma vez que os exporia a pressões por
parte do Executivo.
Uma vez mais, lembramos que, no regime democrático, a sociedade precisa conhecer a efetiva posição
de seus representantes. Com frequência, as questões
submetidas a veto apresentam relevância, e é justo
que os eleitores saibam qual a postura assumida por
seus representantes.
Se houver pressões, devem saber também se há
desassombro ao enfrentá-las e se os compromissos
eventualmente assumidos estão sendo honrados. Tudo
isso faz parte da vida parlamentar e da relação saudável entre representantes e representados.
Cito aqui, mais uma vez, o nosso eminente colega Senador Paulo Paim. Disse ele que, se mantiver
uma conduta correta, “um homem público tem de se
apresentar e não de temer”.
Sr. Presidente, o voto aberto em todas as instâncias da vida pública, no Legislativo como no Judiciário, faz parte das mudanças cobradas pela população
brasileira. Delas também faz parte a reforma política.
Essa cobrança de reforma política acaba de ser
confirmada por pesquisa Ibope divulgada na semana
passada pelo Presidente do Conselho Federal da OAB,
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Marcus Vinícius Furtado. Essa pesquisa feita pela OAB
revela que 85% dos entrevistados são favoráveis à reforma política e que 92% dos entrevistados são a favor
de projeto de lei nesse sentido por iniciativa popular.
Quanto ao financiamento de campanha, 78%
dos entrevistados se posicionaram contra a participação de empresas nas campanhas. Quando se admite
a participação de pessoas físicas no custeio dessas
despesas, a grande maioria deseja a imposição de limites para a contribuição. Nesse sentido, 90% pediram
punições mais rigorosas contra a prática de caixa dois.
Perguntou-se, ainda, qual o melhor modelo para
eleger Deputados, ficando 56% a favor de mudanças
e pela instituição do voto em lista (lista e propostas de
candidatos), contra 38% favoráveis à maneira atual, no
nome do candidato.
Dentre os temas prioritários de propostas, os entrevistados elegeram saúde em primeiro lugar, seguido
por educação e por controle de gastos do Governo.
Nota-se, Sr. Presidente, que há uma convergência
de posições entre o clamor nas ruas e as propostas de
reforma já suscitadas aqui no Congresso Nacional e
suscitadas também Presidenta Dilma Rousseff.
Por isso, Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside o Senado neste momento, é muito importante nós
avançarmos na aprovação do voto aberto para o Legislativo. É muito importante estarmos em sintonia com
os anseios da população, e as pesquisas de opinião
pública mostram claramente que ela exige do Poder
Legislativo maior transparência.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, como
oradora inscrita, à Senadora Lídice da Mata, do PSB
da Bahia.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
gostaria de fazer aqui dois registros importantes para a
luta do povo negro no Brasil e na minha terra, na Bahia.
Registros de episódios que fortalecem a influência da
população negra na nossa cultura e na nossa vida.
Começou ontem, terça-feira, dia 13 de agosto, a
programação da Festa da Boa Morte, na cidade histórica de Cachoeira, minha cidade natal. A Festa da
Boa Morte é uma das mais expressivas manifestações
do sincretismo religioso e reúne elementos da religião
católica e da religião de matriz africana. É divulgada
em todo o mundo pelo Governo da Bahia, por meio da
Bahiatursa e da Secretaria de Turismo.
Durante os festejos, que têm seu ponto forte
nesta quarta e quinta-feira, dias 14 e 15 de agosto, o
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Município recebe turistas de várias partes do mundo,
principalmente americanos. Entre eles pesquisadores,
fotógrafos, jornalistas, curiosos em conhecer a história
e a tradição secular de uma das maiores manifestações
culturais do Recôncavo Baiano.
Chama a atenção e encanta os visitantes a passagem pelas ruas das 22 mulheres que integram a
Irmandade, fundada há mais de 200 anos, com suas
belas vestimentas e demonstração de fé e devoção.
Para cada dia da festa, as irmãs trajam vestimenta
própria. Desde 2010, a Festa da Boa Morte é considerada Patrimônio Imaterial da Bahia, e já tivemos lá,
por duas vezes, a presença, àquela época, da então
Ministra do Turismo, hoje Ministra da Cultura, Senadora Marta Suplicy.
Nesta quarta-feira, uma missa simbólica, de corpo presente, às 19 horas, na Igreja Matriz de Nossa
Senhora do Rosário, marca a programação. Em seguida, às 20 horas, é realizada a procissão do enterro
de Nossa Senhora da Boa Morte pelas principais ruas
da querida Cachoeira. Nesse dia, as irmãs usam saia
preta, plissada, blusa branca de richelieu, cobrem parte
do rosto e não usam joias.
Amanhã, quinta-feira, dia 15, dia de Nossa Senhora da Glória, a programação é aberta com uma alvorada de fogos de artifício, às 6 horas da manhã. É o
anúncio dos festejos da Assunção de Nossa Senhora.
Um clima de alegria toma conta da cidade. As
irmãs vestem seu traje de gala: beca preta, com xale
vermelho à mostra, usam joias e contas de orixás.
Saem da sede em cortejo até a Igreja Matriz, onde
será celebrada missa solene às 10 horas. Depois, seguem em procissão com andor enfeitado com flores.
Após a procissão, dançam a valsa na sede da
Irmandade, local onde também é servido um almoço
para os presentes. Depois é a vez do samba de roda.
As festividades seguem até sexta e sábado, com
samba de roda à noite, a partir das 20 horas, todos os
dias. Na sexta-feira, há também distribuição do cozido.
No sábado, caruru, pipoca e mungunzá.
A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte
vive em amor a Nossa Senhora e representa a luta e a
fé da mulher negra do Recôncavo da Bahia de tantas
lutas pela afirmação dos ideais de justiça e liberdade.
Para fazer parte, as irmãs precisam descender de escravos africanos e possuir mais de 50 anos de idade.
Contam os historiadores que a confraria surgiu
quando um grupo de ex-escravas se reuniu para conseguir a alforria de outros escravos ou facilitar-lhes a fuga.
Quero, portanto, desejar uma grande Festa da
Boa Morte para os conterrâneos cachoeiranos, já que,
nessa oportunidade, em função dos trabalhos aqui no
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Senado, não poderei, como sempre, participar das
nossas comemorações.
Quero também registrar que, pela primeira vez,
depois de 215 anos, a Revolta dos Búzios, também
conhecida como Revolta dos Alfaiates e Conjuração
Baiana, foi lembrada nesta segunda-feira, 12 de agosto,
em Salvador, com os quatro mártires: os soldados Luiz
Gonzaga e Lucas Dantas e os alfaiates João de Deus
e Manoel Faustino, sendo reconhecidos como heróis
nacionais, inscritos no Livro dos Heróis da Pátria, que
está depositado no Panteão da Pátria e Liberdade, aqui,
em Brasília, após a Presidente Dilma Rousseff sancionar a Lei nº 12.391, em 4 de março deste ano, projeto
de autoria do Deputado Federal baiano Luiz Alberto.
A designação Revolta dos Búzios se deve ao fato
de alguns revoltosos usarem um búzio preso a uma
pulseira para facilitar a identificação entre si. Foi um
dos movimentos mais importantes do Brasil, porque,
além da independência, buscava a liberdade dos escravos e a igualdade racial e social. Na verdade, foi a
primeira manifestação libertária em que o povo negro
teve protagonismo.
A data foi lembrada na capital baiana com uma
aula pública promovida pela Coordenação Nacional
de Entidades Negras, na Praça da Piedade, no Centro Histórico de Salvador, onde os quatro heróis foram
enforcados em 8 de novembro de 1779, e suas cabeças postas em praça pública, para que servissem de
exemplo.
Hoje, há um grande esforço dos baianos, notadamente das entidades negras, para dar a esse fato
histórico a relevância que teve nas lutas pela Independência do Brasil, para resgatar e preservar a memória
e o legado da Revolta dos Búzios.
Desde 2011, o Governo da Bahia escolheu 12
de agosto, data da distribuição dos primeiros panfletos
revolucionários, para realizar as celebrações no Estado
alusivas ao movimento. O Bloco Afro Olodum mantém,
anualmente, viva a memória das lutas libertárias do
povo negro da Bahia, celebrando, todos os anos, comemorando na sede do Olodum a Revolta dos Búzios.
Revolta como ficou conhecida nos livros de história da
Bahia e na luta do povo baiano.
O documento de movimentação, de mobilização,
de compromisso dos revoltosos é um movimento extremamente avançado para a luta política da época
no Brasil e está incorporado pelos negros revoltosos
da nossa cidade.
Portanto, eu não poderia deixar de fazer esses
dois importantes registros para a luta do povo negro
no Brasil e na minha terra, na Bahia, um exemplo da
religiosidade, da cultura e do sincretismo religioso da
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minha terra e, outro, da luta pela libertação e pela afirmação do povo negro em nosso País.
Finalmente, Sr. Presidente, quero fazer o registro
de que, nesta segunda-feira, foi lançado na Bahia – e
tive oportunidade, juntamente com o Senador Walter
Pinheiro, de participar do lançamento – o Plano Safra
da Aquicultura 2013/2014, conhecido como Plano Safra Bahia, lançado pelo Governo do Estado, por meio
da Secretaria da Agricultura (Seagri), na manhã da
segunda-feira.
O objetivo do plano é apoiar os produtores rurais,
proporcionando as condições favoráveis à manutenção
e à expansão das atividades agropecuárias, de forma
competitiva e sustentável.
O total de recursos foi R$4,3 bilhões, anunciados,
destinados ao agronegócio, e R$1,2 bilhão especificamente para a agricultura familiar. Nós temos a maior
população de agricultores familiares do Brasil. São 620
mil agricultores familiares.
Quero, portanto, saudar essa iniciativa importante
do Governo da Presidenta Dilma e do Governo baiano,
para somar esforços no sentido de ajudar a agricultura
do nosso Estado, especialmente a agricultura familiar,
nesse período já tão sofrido, com as consequências
da seca em nosso território. São 69,9% do território do
nosso Estado que se encontram no semiárido.
Portanto, eu quero aqui fazer esse importante registro para a luta dos agricultores familiares da Bahia.
Finalmente – finalmente mesmo, Sr. Presidente
–, quero parabenizar a Câmara dos Deputados, que
realizou, ontem, sessão solene para devolver simbolicamente os mandatos dos 14 Deputados Federais
do Partido Comunista do Brasil, cassados em 1948.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Parabéns a essa iniciativa da Câmara
dos Deputados.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Pedro Taques. (Pausa.)
S. Exª deseja falar, portanto, depois.
Senadora Lúcia Vânia.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, eu solicito a V. Exª que inclua, na Ordem
do Dia, o requerimento de urgência ao Projeto de Lei
da Câmara que, aqui no Senado, é nº 46, de 2013.
Trata-se do acordo de um projeto feito na Câmara
e sobre o qual aqui, no Senado, nós discutimos com
os Líderes, para que possamos dar andamento. É um
projeto de lei de autoria do Deputado Mendonça Filho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Pimentel,
considerando que a matéria ainda não tem parecer,
porque chegou à Mesa há pouco, vamos consultar as
Lideranças para que possamos aprovar ou não o requerimento de V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Sr. Presidente, na reunião do Colégio de
Líderes, nós tratamos dessa matéria, e não houve
nenhuma resistência. É para incluí-la na Ordem do
Dia. Ainda não é para votar. Depois, no momento do
mérito, discutimos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Eunício, do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só
para concordar com o Líder Pimentel, porque houve
entendimento na Câmara em relação a essa matéria, e
ficamos com a solicitação de pedir a inclusão em pauta. Não é para votar hoje, mas para inclusão em pauta.
Só isso. Para concordar com o Líder Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Havendo concordância,
consulto se o Senador Aloysio quer se manifestar sobre essa urgência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Então, havendo acordo, vou
ler aqui o requerimento, assinado pelo Senador Wellington Dias e por outros Senadores, com o seguinte teor:
Requeremos, com base no art. 336, inciso
III, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência na apreciação do Projeto de Lei da
Câmara nº 46, que dispõe sobre a redução a
0% das alíquotas das contribuições sociais
para o PIS, Pasep e Cofins, incidentes sobre
a receita decorrente da atividade de transporte municipal.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – PE. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
Houve um equívoco na hora do enquadramento.
É baseado no art. 336, inciso II, do Regimento Interno.
Portanto, estou consertando aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com a correção feita por
V. Exª, coloco em votação o requerimento.
Informa-me aqui a Secretaria da Mesa que o requerimento será votado após a Ordem do Dia.
(Interrupção do som.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde que
assumi a Ouvidoria do Senado, tenho vindo a esta tribuna mensalmente para prestar contas do trabalho do
órgão e compartilhar um pouco da minha experiência
no cargo de Ouvidora-Geral.
Neste momento, estamos encaminhando a todos
os Srs. Senadores o relatório de janeiro a julho último.
Embora os dados sejam representativos para o trabalho interno da Ouvidoria e espelhem eventualmente os
temas mais em evidência aqui no Senado, tenho procurado não me ater ao relatório em si. Contudo, vale
assinalar que o relatório referente a julho representou
quantitativamente 25% de toda a demanda do semestre.
Trabalho, como Ouvidora-Geral, por uma Ouvidoria que se coloque como legítima interlocutora da
população junto a esta Casa, e não apenas como receptora de reclamações sem gerar resultados práticos.
O papel de uma Ouvidoria cresce no momento em
que nas ruas a população tenta nos dizer que existe
um descompasso entre aquilo que lhe é prometido pelo
Poder Público e aquilo que experimenta diariamente,
isto é, há um bem-estar prometido que não existe para
significativa parcela da população brasileira.
Somos contemporâneos de uma geração globalizada pelas mídias sociais e que se recusa a ficar de
fora das discussões que dizem respeito ao seu bem-estar. A sociedade, na sua pluralidade e complexidade,
passa a exigir do poder constituído um novo modelo
de governança, que seja capaz de ouvir os indivíduos
e os movimentos sociais.
O afastamento dos cidadãos do processo decisório das questões que os afetam tem aprofundado o
que podemos chamar de déficit de cidadania. Por outro
lado, as transformações que vêm sofrendo a sociedade, com o uso intensivo das mídias sociais, levam o
cidadão a uma postura mais atenta e ativa em relação
aos problemas sociais.
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Diante desse quadro, não tenho dúvida de que
as ouvidorias públicas têm de ser incorporadas ao
ordenamento jurídico brasileiro como complemento
aos institutos de proteção ao cidadão e de controle da
Administração Pública. As ouvidorias podem e devem
contribuir para a integração social, abalada por uma
burocracia fria, quase sempre ineficiente e insensível
aos verdadeiros problemas que afligem a população.
O desejo da sociedade de se tornar corresponsável nas decisões que lhe dizem respeito promove
uma reviravolta no papel de controle da Administração
Pública. Tenho certeza de que a Presidência do Senado, ao apoiar o trabalho da Ouvidoria, expressa a sua
preocupação com a satisfação dos usuários e o seu
papel de interlocução com quem falar aos Senadores.
A ouvidoria é, neste momento da vida pública
brasileira, um instrumento de contemporaneidade da
democracia participativa, na medida em que transporta o cidadão comum para o âmbito da Administração
Pública. Entendendo que a democracia não é apenas
votar e eleger alguém, mas é acompanhar o trabalho
dos Parlamentares, por meio da ouvidoria, a população
ganha voz ativa, uma vez que suas manifestações são
recebidas pela administração, analisadas e respondidas. Peço a colaboração dos Colegas para a divulgação da Ouvidoria. Temos de tornar o Órgão conhecido
dentro e fora da Instituição. Temos de desenvolver um
trabalho sério para que o cidadão não tenha dúvida
sobre a nossa eficiência e credibilidade. Uma pessoa
que recorre a uma ouvidoria não pode ficar com a
sensação de que foi ouvida, mas que não foi atendida.
Por fim, nessa direção de transparência e integração, a Ouvidoria do Senado está programando uma
teleconferência das ouvidorias públicas do Brasil a partir
do sistema televisivo do Senado, que já tem expertise
no assunto. Assim, discutiremos e exaltaremos a importância das Ouvidorias, divulgaremos o trabalho e
também estaremos chegando ao público-alvo dizendo:
estamos aqui, usem os nossos serviços.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – A senhora permite um aparte, Senadora
Lúcia Vânia? Primeiro, um cumprimento pelo seu trabalho como ouvidora do Senado. Observo, no seu relatório, que São Paulo é de onde vem o número maior
de mensagens (24,56%), o que aumenta minha responsabilidade como Senador de São Paulo. Pergunto
– porque observo que há classificação em solicitações,
críticas, reclamação, sugestão, elogio ou denúncia –
se, quando a Ouvidoria recebe essas observações,
possivelmente sobre o trabalho de cada um de nós,
tem sido encaminhado aos gabinetes, para que, en-
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tão, possamos conhecer e, eventualmente, responder, quando é apropriado. Meus cumprimentos pelo
trabalho de V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Agradeço, Senador Suplicy.
Senador, quando a solicitação vem com o nome
do Senador, ela é encaminhada diretamente ao gabinete. Quando ela vem em caráter geral, ela é respondida através de um processo.
Agradeço a todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria de indagar a V. Exª se o PLC
nº 102, de 2012, que trata do Sistema de Investigação
de Acidentes Aéreos, se encontra na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós acabamos de fazer um
acordo com os Líderes partidários para priorizarmos a
apreciação dessa matéria, como também pede V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, pela Liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE.) – Sr. Presidente, exatamente sobre esse assunto
que tratamos lá. Em nome do PMDB, há uma urgência
desta matéria, do PLC nº 102, de 2012, oriundo da CPI
da Crise do Sistema de Tráfego Aéreo. A solicitação
do PMDB, já que ele vem em regime de urgência da
Comissão de Relações Exteriores, é para que V. Exª
incluía na pauta da próxima terça-feira. Assim como
há um pedido de urgência para a PEC nº 45, que trata
sobre as controladorias, e tem regime especial, está
naquele calendário especial, eu pediria a V. Exª que
também pautasse para a próxima terça-feira.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, darei a palavra
a V. Exª.
Senador Eunício, não percebi bem qual foi a...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – São dois pedidos, Sr. Presidente. Primeiro, que
a matéria que vem com urgência da CRE, o PLC nº
102, de 2012, seja incluída na pauta da próxima terça-feira. Há um pedido sobre a mesa...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Este, como não vai requerer
votação nominal, pode ser apreciado hoje.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Então, melhor ainda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Melhor ainda como pede, como
insiste.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Se não for votação nominal, solicito que inclua
na pauta de hoje. A PEC nº 45, que trata das controladorias, tem inclusive um pedido de urgência sobre a
mesa e gostaria que V. Exª colocasse para a próxima
terça-feira, tendo em vista que é uma matéria que requer votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos tomar as providências
na forma que pede V. Exª, Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com relação ao segundo pedido, a PEC, e com relação ao primeiro, de pronto...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – O primeiro está definido por V. Exª. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está definida a inclusão na
Ordem do Dia de hoje.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, no Colégio de Líderes foi feito acordo também para aprovar a urgência no PLC nº 60, de 2011, já
aprovado na CCJ, e no PLC nº 123, também aprovado
na CCJ. Esses dois projetos tratam de remanejamento
de cargos de um ministério para outro ministério. Por
isso, vamos requerer a urgência.
Parece-me, Sr. Presidente, que é preciso apresentar um requerimento para que isso possa se materializar. Vou colher as assinaturas e, em seguida,
chegará à Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós aguardamos o requerimento que V. Exª referiu.
Queria informar que, com relação ao 60, já temos sobre a mesa um requerimento que poderá ser
apreciado.
Com relação ao 123, estaremos aguardando o
requerimento, Senador Pimentel.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, Senador Aloysio Nunes Ferreira e Senador Romero Jucá.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Com respeito à juíza Deborah Ciocci, que teve a arguição e votação favorável semana passada, acredito
que tenha sido aprovado regime de urgência. Acredito
que deva estar na pauta de hoje. Observo que ainda
seria importante a presença de mais Senadores no
plenário para a votação.
Gostaria de perguntar se estaria pronto para ser
apreciado o nome dela, a indicação para o Conselho
Nacional de Justiça, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ontem, durante a evolução da
sessão, assumimos com alguns Líderes partidários
o compromisso, que não havendo objeção da Casa
gostaríamos de honrar, de que hoje não faríamos votação nominal, deixaríamos as votações nominais todas para terça-feira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje na Comissão de Constituição e Justiça,
foi aprovada a chamada PEC nº 18, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, que recebeu um parecer
do Líder do Governo, um bom parecer, que unificou
o pensamento da Comissão. Se eu não me engano,
Sr. Presidente, já houve, em relação a essa PEC, um
requerimento de calendário especial. Se foi aprovado,
que nós possamos efetivar as providências para trazê-lo a plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Essa PEC já teve seu calendário especial aprovado, de modo que nós estamos
apenas aguardando que ela chegue ao plenário para
que possamos conversar com relação a esse calendário, Senador.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pois não, muito obrigado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Governo/PT –
CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, Senador Pimentel, Senador Alvaro Dias.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para solicitar a V. Exª, não sei se já está previsto, mas
foi combinado na reunião de Líderes com V. Exª que
votaríamos hoje, também, o PL nº 123, que diz respeito aos auditores do SUS, a requalificação da carreira, o aproveitamento dos concursados que fazem a
fiscalização da saúde pública no Brasil. Queria pedir
a V. Exª que pautemos essa matéria hoje. É votação
simbólica. Portanto, está dentro da regra ajustada com
os Líderes partidários na sala de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como pede V. Exª, essa matéria
será pautada. Nós estamos apenas aguardando que a
matéria chegue da Comissão de Constituição e Justiça.
Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, com relação ao PLC nº 60, de 2001, para
o qual eu havia ficado de apresentar um requerimento
de urgência, foi aprovado na CCJ e já se encontra sobre a mesa. Quero aqui agradecer a agilidade da assessoria de V. Exª, que já providenciou a sua chegada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diante desse
ambiente de boa relação política entre as duas Casas
do Congresso Nacional, especialmente entre os dois
Presidentes, coincidentemente do mesmo Partido,
PMDB, V. Exª e o Deputado Henrique Alves, quero fazer
um apelo a V. Exª. Na agenda positiva do Congresso
Nacional, o Senado aprovou a Proposta de Emenda
à Constituição que institui o voto aberto para os casos
de cassação de mandatos parlamentares. A Câmara
dos Deputados deliberou, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovando a proposta. Há, no entanto,
Sr. Presidente, protelação em razão da não indicação
de nomes por parte de alguns para a constituição da
Comissão Especial, que possibilitará a votação terminativa no plenário da Câmara dos Deputados.
Por essa razão, Sr. Presidente, o apelo que faço
é que V. Exª possa liderar uma ação política, procurando fazer com que a Câmara dos Deputados delibere o
mais rapidamente possível sobre essa proposta.
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E V. Exª seria o mensageiro deste apelo do Senado Federal, para que a Câmara dos Deputados, no
mais breve espaço de tempo possível, aprove a emenda, instituindo o voto aberto para os casos de cassação
de mandato parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, faremos
isso com muita satisfação. Conversarei, o mais rapidamente possível, com o Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, para
que ele agilize a indicação dos membros dessa comissão, para que nós possamos rapidamente tê-la apreciada na Câmara dos Deputados, a exemplo do que
já aconteceu aqui, no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Consulto os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras
se poderemos começar a Ordem do Dia, conforme solicitado, pelo Projeto de Lei da Câmara nº 60. (Pausa.)
Não havendo objeção, faremos exatamente isso.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 60, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 60, de 2011 (nº 5.894/2009, na
Casa de origem)de iniciativa da Presidência
da República, que transforma cargos vagos da
Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 11.355, de 19 de
outubro de 2006, em cargos de Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em Meio
Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de
janeiro de 2002; estende a indenização de que
trata o art. 16 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto
de 1991, aos titulares de cargos de Analista
Ambiental e de Técnico Ambiental da Carreira
de Especialista em Meio Ambiente e aos titulares dos cargos integrantes do Plano Especial
de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis �������������
– IBAMA – PECMA, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de
outubro de 2006, integrantes dos Quadros de
Pessoal do Ibama e do Instituto Chico Mendes,
nas condições que menciona; altera a Lei nº
10.410, de 11 de janeiro de 2002, que cria e

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

disciplina a Carreira de Especialista em Meio
Ambiente, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação.
Parecer favorável, sob nº 833, de 2013-CCJ,
Relator Senador Rodrigo Rollemberg.
Em discussão a matéria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg,
com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito rapidamente, só para agradecer a inclusão na pauta dessa matéria.
Tive a honra de ser o relator dessa matéria no
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e essas
transformações de cargos no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente têm o objetivo de dotar o Ministério,
ICMBio e Ibama de uma estrutura mais eficaz, mais
eficiente para as suas responsabilidades.
É importante registrar o papel fundamental dessas
instituições, especialmente o Ibama e o ICMBio para
garantir que o crescimento brasileiro se dê de forma
sustentável, se dê respeitando questões ambientais
que são fundamentais para as futuras gerações.
Portanto, agradeço a inclusão na pauta e solicito
o apoio dos nobres Colegas para a aprovação dessa
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente como disse o Senador Rodrigo Rollemberg, que foi o relator dessa
matéria na Comissão de Constituição e Justiça, eu
havia pedido vista dessa matéria, ainda como Líder
do PMDB, e assumi com a Ministra Izabella Teixeira
um compromisso de que devolveria a matéria. O fiz
uns vinte dias atrás e a matéria, hoje, com acordo dos
Líderes partidários, está sendo apreciada.
Continua a discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, a matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há sobre a mesa, requerimento de urgência para o Projeto de Lei nº 102, para o qual há um acordo.
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É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 102, DE 2012
Discussão, em turno único. Tendo havido entendimento, passamos à apreciação do Projeto de
Lei da Câmara nº 102, de 2012 (nº 2.453/2007,
na Casa de origem, de iniciativa da Comissão
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Parlamentar de Inquérito do Tráfego Aéreo), que
dispõe sobre a proteção às investigações do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos – SIPAER, o acesso aos destroços
de aeronave; revoga dispositivos da Lei 7.565,
de 19 de dezembro de 1986, do Código Brasileiro de Aeronáutica; e dá outras providências.
Esse projeto teve Parecer nº 866, de 2013, favorável, Substitutivo da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que teve como Relator o
Senador José Pimentel e teve Parecer nº 867,
de 2013, favorável também ao Substitutivo, que
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teve como Relator o Senador Pedro Taques da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa.
Os pareceres foram publicados na forma regimental.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto e as
emendas, declaramos encerrada a discussão.
Em votação a Emenda nº 2, da Comissão de
Relações Exteriores, substitutivo do Senador Pedro
Taques, que tem preferência regimental.
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As Senadoras e os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a Emenda nº 2 da Comissão de Relações Exteriores, substitutivo, ficam prejudicados o
projeto e a Emenda nº 1, o substitutivo da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final do vencido para o turno
suplementar, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
do vencido:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à sua imediata apreciação em
turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o substitutivo em turno suplementar, declaramos encerrada a
discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de
emendas, o substitutivo, na forma do Regimento, é
dado como definitivamente adotado, sem votação, nos
termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria retorna, portanto, à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu consulto os Srs. Líderes se nós
poderemos avançar na pauta inicial, na pauta original.
Nós temos na pauta Projeto de Decreto Legislativo que aprova a programação monetária para o segundo trimestre de 2013, e há acordo para que essa
matéria seja apreciada; temos algumas propostas de
emenda à Constituição que estão sendo discutidas,
e elas avançariam nos seus respectivos calendários.
Nós também poderíamos seguir esse encaminhamento. Temos também alguns requerimentos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Temos um Projeto de Decreto
Legislativo, cuja apreciação foi solicitada ontem pela
Senadora Ana Amélia, que aprova o texto do Acordo
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sobre a Segurança da Aviação Civil entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a União Europeia,
assinado em Brasília, em 14 de julho de 2010.
E há também outro acordo internacional, o Projeto de Decreto Legislativo nº 175, Senador Ricardo
Ferraço, que aprova o texto do Acordo Internacional
de Madeiras Tropicais, 2006, concluído em Genebra,
em 27 de janeiro de 2006.
Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Consulto
V. Exª se está sobre a mesa deliberação da indicação
dos nossos embaixadores que estarão conduzindo as
missões diplomáticas no Reino Unido e no Japão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não chegaram ainda, mas nós
os colocaremos imediatamente na pauta. No entanto,
ontem, para que nós pudéssemos avançar na Ordem
do Dia, nós fizemos um acordo com os Líderes partidários para não procedermos à votação nominal hoje.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas eles serão incluídos desde
já na Ordem do Dia da próxima terça-feira.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do parágrafo único do art. 353
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 174 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 670, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que teve
como Relator ad hoc: o Senador Sérgio Souza),
que aprova a programação monetária para o
segundo trimestre de 2013.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa
no prazo regimental.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/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, Senador
Sérgio Petecão.
Em votação a redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores 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
Maioria/PMDB – AL) – Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quarta 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.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Para discutir, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu queria destacar a importância para a Amazônia, em especial para o Amapá,
dessa proposta de emenda constitucional, e cumprimentar o Senador José Sarney por esta iniciativa. Ainda hoje, conversei com S. Exª, que inclusive solicitou
de nós empenho para a aprovação desta proposta
de emenda constitucional que hoje nós submetemos
para apreciação.
Ocorre, Sr. Presidente, que essa proposta faz
justiça a um instrumento indispensável para o desenvolvimento regional da Amazônia.
Há 25 anos, ou melhor, no final dos anos 60, foi
criada a Zona Franca de Manaus. E foi criada a Zona
Franca de Manaus como um instrumento de desen-
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volvimento regional indispensável para o desenvolvimento daquela região. O tempo provou a eficácia de
mecanismos como a zona franca. E o tempo provou
a necessidade de criação de mecanismos tais quais
as zonas francas, como as Áreas de Livre Comércio.
Foi em decorrência disso que, no decorrer dos
anos 90, houve a criação das Áreas de Livre Comércio. Nós temos hoje nove áreas de livre comércio na
Amazônia. No meu Estado do Amapá, nós temos a
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana. Temos
áreas de livre comércio ainda no Estado do Amazonas,
no Estado de Roraima, no Estado de Rondônia e no
Estado do Acre.
Ocorre que um decreto da Suframa deixa em dúvida o prazo de vigência da continuidade de validade
dessas áreas de livre comércio, comprometendo a vigência da continuação dessas áreas de livre comércio
até dezembro deste ano.
Isso ocorrendo, Sr. Presidente, é fatal e de enorme prejuízo para o desenvolvimento de vastas localidades, de vastas regiões na Amazônia.
Vejam: a economia de vários Municípios da Amazônia depende diretamente da área de livre comércio.
Eu diria que hoje 60% do comércio amapaense dependem diretamente da Área de Livre Comércio de
Macapá e Santana.
Eu diria mais: boa parte do comércio que está
fora – permita-me dizer assim, Senadora Vanessa, – da
Zona Franca de Manaus e que está nas áreas de livre
comércio localizadas no Amazonas depende dessas
áreas de livre comércio e que a mesma realidade se
reproduz com as áreas de livre comércio localizadas
no interior do Estado de Roraima e com as áreas de
livre comércio localizadas no interior do Estado do Acre.
O fim dessas áreas de livre comércio em 31 de
dezembro próximo é um prejuízo e um retrocesso para
o desenvolvimento regional da Amazônia, desse mecanismo indispensável para o desenvolvimento regional da Amazônia.
Por isso eu queria cumprimentar o Presidente
Senador José Sarney pela iniciativa desta Proposta
de Emenda à Constituição.
Sr. Presidente, eu espero e peço o apoio e o
empenho de V. Exª para que, aprovada agora esta
Proposta de Emenda à Constituição, a Câmara não
retarde, não demore em aprová-la, pois é necessário
que ela seja aprovada ainda este ano, antes da data
fatal de 31 de dezembro, tendo em vista a controvérsia
existente sobre a data de validade da vigência dessas
áreas de livre comércio.
Há controvérsia sobre a vigência do decreto da
Suframa, se até 31 de dezembro deste ano ou se até
2017. Pela indefinição dessa data, é fundamental que
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até o final deste ano esta Proposta de Emenda à Constituição seja aprovada.
Então, Sr. Presidente, não só gostaria que nós
aprovássemos hoje esta Proposta de Emenda à Constituição, mas também queria solicitar o apoio de V. Exª
e dos demais Líderes e que façam as gestões necessárias junto à Câmara dos Deputados para que ela
também aprove esta PEC antes de 31 de dezembro,
pois, caso contrário, isso pode ser um profundo retrocesso, um profundo prejuízo para a Amazônia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Continua em discussão a proposta. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu gostaria, antes de mais nada, de manifestar
o meu apoio à propositura apresentada pelo Senador
José Sarney, que, até pouco tempo, era Presidente
desta Casa. Nós mesmos, do Estado do Amazonas,
falamos muito que o sistema da Superintendência da
Zona Franca de Manaus não se reduz ao polo industrial
e tampouco ao Estado do Amazonas, mas atinge toda
a Amazônia ocidental e parte do Estado do Amapá.
O que quer o Senador Sarney através desse
projeto de emenda constitucional é que, toda vez que
incentivos da Zona Franca sejam prorrogados, automaticamente sejam prorrogados também os incentivos
concedidos às áreas de livre comércio no entorno da
Superintendência da Zona Franca de Manaus. Justíssima a proposta.
E creio, Sr. Presidente, que o Senador Randolfe
tem razão quando pede celeridade. Nós já estamos na
penúltima sessão de debates – teremos mais uma e
depois votaremos a matéria –, e precisamos acelerar,
porque tramita na Câmara dos Deputados uma outra
proposta de emenda constitucional que prorroga os
incentivos da Zona Franca de Manaus. O relator da
matéria é o Deputado Átila Lins, que se encontra, nesse momento, aqui em plenário.
Se pudéssemos votar o projeto de emenda do
Senador José Sarney antes da PEC que prorroga a
Zona Franca de Manaus, nós teríamos já, com a prorrogação da Zona Franca de Manaus, automaticamente prorrogados também os incentivos para a área de
livre comércio.
Então, quero dizer que não apenas eu, mas todos nós da bancada do Amazonas damos total apoio
a essa matéria, que consideramos muito importante
para fazer com que o Brasil, este País tão extenso,
tão grande e desigual, não só do ponto de vista so-
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cial, mas também da sua geografia, da sua realidade,
possa continuar garantindo incentivos para Municípios
que são considerados área de difícil acesso, como os
Municípios do Amazonas, de Rondônia, de Roraima
e do Amapá.
Era isso.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais...
Senador Aécio Neves.
Não havendo mais quem queira discutir a matéria, a proposta constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguirmos a
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Item 8 da pauta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Segunda 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.
Discussão da proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 175, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 175, de 2013 (nº 560/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, 2006, concluído em Genebra, em 27 de
janeiro de 2006.
Parecer, sob nº 868, de 2013, da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve
o Senador Jorge Viana como Relator, é favorável.
Discussão da matéria. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 175, DE 2013
(Nº 560/2012, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Internacional de
Madeiras Tropicais 2006, concluído em Genebra, em 27 de janeiro de 2006.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, 2006, concluído em
Genebra, em 27 de janeiro de 2006.
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.
(*) A íntegra do Texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de
18-7-2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 2013 (nº 872/2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre a Segurança da Aviação Civil
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a União Europeia, assinado em Brasília, em 14 de julho de 2010.
O parecer favorável sob nº 869, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, é da Relatora Senadora Ana Amélia.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 2013
(Nº 872/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre a Segurança
da Aviação Civil entre o Governo da República Federativa do Brasil e a União Européia,
assinado em Brasília, em 14 de julho de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a
Segurança da Aviação Civil entre o Governo da República Federativa do Brasil e a União Européia, assinado
em Brasília, em 14 de julho de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que posam 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.
(*) A íntegra do Texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de
18-7-2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Requerimento nº 828.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Para uma comunicação inadiável bastante breve.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, permita-me, entre essas
duas votações, trazer ao conhecimento do Plenário,
ou pelo menos à reflexão do Plenário, em especial de
V. Exª, algo que a mim pessoalmente preocupa – pela
experiência que já tive com eles –, mas deve preocupar todos aqueles que, de alguma forma, trabalham no
enfrentamento à criminalidade e à violência.
O Brasil assistiu perplexo, Sr. Presidente, alguns
dias atrás, a um vídeo que mostrava dois dos mais conhecidos e perigosos criminosos brasileiros, traficantes,
numa penitenciária de segurança máxima conversando
como dois amigos conversam num botequim. A imagem,
por si só, era chocante. Existem os presídios de segurança máxima para impedir o contato entre traficantes
e as consequências sempre nefastas e perigosas para
a sociedade que advêm desse tipo de contato.
Uma das questões derivadas que surgem a partir
desse contato é quase que uma sentença de morte ao
coordenador do grupo AfroReggae José Júnior.

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Tive o privilégio, como Governador de Minas,
de construir com o AfroReggae a primeira experiência desse grupo num programa chamado Juventude
e Polícia, que permitiu que houvesse a queda de 50%
dos crimes violentos nas comunidades onde nós trabalhamos juntos. Trata-se de um projeto extremamente
exitoso, que existe no Rio de Janeiro e chega agora a
São Paulo, com apoio do Governador Geraldo Alckmin.
No Morro do Alemão, a partir dessa conversa, por
coincidência ou não – parece-me excessiva coincidência –, as instalações do AfroReggae foram atacadas e,
sucessivamente, o seu coordenador, José Júnior, tem
recebido ameaças de morte. Portanto, Sr. Presidente,
o que percebo, em conversas que tive pessoalmente
com ele e com outros integrantes do grupo, é que há um
grande sentimento de insegurança por parte daqueles
que, nas comunidades violentas do Rio de Janeiro, têm
buscado, através de programas sociais e de integração
dessas comunidades à vida social, diminuir a violência.
O que trago à reflexão do Senado é que, já que a
Câmara dos Deputados tomou iniciativa de convidar o
Sr. José Júnior e coordenadores do programa para que
possam externar essa situação e talvez buscar uma solidariedade maior do Poder Legislativo, V. Exª, em nome
do Senado da República – e este é um pedido do grupo
–, possa oficiar ao Ministério da Justiça, de quem não
receberam ainda qualquer palavra objetiva de solidariedade, para que possa atuar no sentido de garantir a
segurança dos integrantes do grupo. Aquilo que já foi
aventado, que é o fim dessas atividades, o fechamento
das atividades do AfroReggae, seja no Morro do Alemão, seja em outras comunidades, significa o atestado,
realmente, de incapacidade do Estado de dar segurança
àqueles que enfrentam esse tipo de questão.
Sr. Presidente, fica aqui uma palavra, pois eu
acho que era importante que nós aqui nos manifestássemos no sentido de garantir ao grupo AfroReggae
e a outros grupos que atuam no sentido de inibir ou
diminuir a violência nas comunidades de maior risco
social do Brasil a tranquilidade necessária para dar
continuidade aos seus trabalhos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite um aparte, Senador Aécio Neves?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Ao Senador Suplicy, apenas um aparte, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu apenas queria transmitir a V. Exª que
estou de pleno acordo com a sugestão de V. Exª.
Eu próprio conversei com o José Júnior do AfroReggae, durante a semana em que o Papa esteve ali.
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Ele demonstrou as suas preocupações. Em seguida,
conversei também com o Secretário de Segurança
Beltrame, no sentido de que ele pudesse – e ele o estava fazendo – dialogar com o José Júnior. Também
encaminhei manifestação ao Ministro da Justiça, José
Eduardo Martins Cardozo, para que possa haver a devida precaução e segurança para o grupo AfroReggae.
Inclusive, acho importante que venhamos a ajudar a
pacificação em todas as áreas do Rio de Janeiro.
Portanto, quero externar a minha solidariedade
ao apelo que V. Exª aqui faz.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG. Fora do microfone.) – Obrigado, Suplicy.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Eu queria apelar a V. Exª para que pudesse colocar em pauta o PL nº 123, que já está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
Senador...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, Senador Ricardo.
Em seguida, Senador Magno Malta.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É
para um registro que julgo da maior importância.
Faleceu na madrugada de terça-feira, no Rio de
Janeiro, aos 94 anos de idade, o Major-Brigadeiro-do-Ar Rui Moreira Lima, Sr. Presidente. Herói de guerra, o
Brigadeiro faleceu no Hospital Central da Aeronáutica.
Trata-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de
um herói de guerra. O então Tenente Moreira Lima foi piloto de combate no primeiro grupo de aviação de caça da
Força Aérea Brasileira, durante a 2ª Guerra Mundial. Nos
céus da Itália, executou nada menos do que 94 missões.
Acho importante e fundamental que nós possamos estar aqui reverenciando aqueles que deram a
sua vida e que honraram o povo brasileiro como combatentes na 2ª Guerra Mundial.
Portanto, é o registro que faço de condolências e
pêsames não apenas aos familiares do Brigadeiro Rui
Moreira Lima, mas de igual forma à Força Aérea Brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esta Presidência se associa aos
votos de pesar propostos pelo Senador Ricardo Ferraço.
Respondendo especificamente ao Senador Aécio
Neves, nós gostaríamos de enfatizar que vamos manter
um contato com o Ministro da Justiça, no sentido de
que seja garantido o trabalho do Grupo AfroReggae, de
modo que eles possam continuar as suas atividades.
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Faremos isso com muita satisfação, Senador
Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria – PSDB –
MG) – Agradeço a V. Exª, Senador Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, também aproveito para fazer um registro
importante.
Ontem, a Bancada Federal do Espírito Santo,
estivemos no Ministério dos Transportes para dialogar
com o Ministro, por conta da duplicação da 262, que
começa no meu Estado e vai até Minas Gerais, porque
nos causou estranheza, até porque desde 2010 está
posto, Sr. Presidente. E como vai se dar?
Vai acontecer da seguinte maneira, Sr. Presidente: o trecho do Espírito Santo será duplicado com
o dinheiro do PAC, não vai haver contingenciamento.
Mas o trecho que liga Viana, no Espírito Santo, a João
Monlevade, em Minas, o trecho de Minas Gerais será
feito pela iniciativa privada, mas o pedágio vai ficar
dentro do Espírito Santo.
Ora, se o Governo Federal vive uma situação
atípica no Brasil com as manifestações nas ruas, a
situação do Espírito Santo é atípica ao quadrado. Dizia o Sr. Bernardo, juntamente com o Ministro César
Borges, que num primeiro momento não entendeu a
nossa manifestação. Realmente, lá na imprensa do
meu Estado, eu disse que esse contexto era uma safadeza – repeti lá e repito aqui – porque há um déficit
muito grande como meu Estado.
Sr. Presidente, não estamos entendendo o fato de o
dinheiro público, que é o dinheiro do PAC, financiar a duplicação, em nosso Estado, e o pedágio ser lá dentro. Essa
palavra pedágio, Sr. Presidente, virou palavrão no Estado
do Espírito Santo. As manifestações se arrefeceram em
todo lugar, menos lá. É verdade que uma coisa não tem
nada a ver com a outra, mas na terceira ponte de lá, o
povo quebrou o pedágio inteiro. Até porque o povo do meu
Estado já pagou aquilo milhares de vezes. Até o próprio
Governador, semana retrasada, veio a público dizer que
a ponte está paga. V. Exª sabia que de Guarapari a Vila
Velha são 42 km? Pagam-se R$15,00: R$7,50 para ir e
R$7,50 para voltar. Então, o povo do meu Estado não quer
ouvir falar disso. O nosso trecho, Senador Arruda, vai ser
duplicado pelo dinheiro do PAC e lá dentro haverá duas
praças de pedágio. E o nosso dinheiro? O pedágio aqui vai
financiar o trecho de Minas, que vai ser feito pela iniciativa
privada. Isso é o que nós não entendemos.
Nós fomos lá, a bancada, Senadora Ana Rita,
Senador Ricardo Ferraço, os Deputados Federais, e
fizemos um encaminhamento, que parecia muito difícil
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naquela reunião, no sentido de que nós precisamos de
um grupo de estudo para buscar uma solução, porque
essa história de pedágio dentro do Espírito Santo...
O povo não vai aceitar, não vai deixar colocarem um
grão de areia lá, porque virou palavrão no Estado. É
verdade. Nove reais de pedágio, duas praças dentro
do Estado, enquanto a duplicação foi paga com o dinheiro da federação, com o imposto do povo. Agora,
vamos financiar o trecho de Minas! Ora, mamãe me
acuda. Não tem cabeça, por mais inteligente, por mais
letrada, que vá entender uma conta como essa.
Hoje pela manha, nós fomos à ANTT. E, na ANTT,
já há o entendimento dos técnicos de que nós precisamos… E o encaminhamento foi aceito para que nós
nos reunamos e possamos apresentar sugestão para
poder libertar o povo do Espírito Santo desse palavrão.
De maneira, Sr. Presidente, que eu falo isso revoltado, porque, quanto ao déficit que há com o Estado do
Espírito Santo, parece que ninguém pode falar nada. E a
gente acaba escutando das autoridades o seguinte: “porque o Governo Federal não está fazendo política”. Não
está, não, é? Não está, não? Aliás, eu até gosto, porque,
quando caem na pesquisa, eles liberam emendas da
gente que a gente nem sabia que havia. Não está fazendo, não? A Presidente está andando no Brasil inteiro, e
sabe Deus por que: recuperar popularidade. Está certo?
Agora, se a situação é incomoda para ela no
Brasil inteiro – com essa história de estrada, história
de pedágio –, para nós é incomoda ao quadrado essa
história de pedágio. Por isso é preciso buscar solução!
É preciso buscar solução.
E, nessa reunião hoje pela manhã, nós tivemos
pelo menos essa luz. E eu faço esse registro, mais uma
vez, ao Governo Federal, falando em pedágio no Estado do Espírito Santo: vocês não conseguirão colocar
lá uma lajota sequer, porque o povo não vai permitir;
um povo escaldado com essa história.
Quem já foi ao lindo Espírito Santo já passou naquela terceira ponte. O povo já pagou aquela terceira
ponte um milhão de vezes – um milhão de vezes! O ex-Governador congelou o pedágio, em 2004, de R$1,50
e armou uma artimanha – porque lá há um chamado
Canal Bigossi, porque Vila Velha está abaixo do nível
do mar – que, em contrapartida, a empresa RodoSol
teria que fazer o Canal Bigossi. O ex-Governador tirou a
responsabilidade deles. Até a contrapartida eles não fizeram e estão sugando o povo do Espírito Santo até hoje.
De maneira que é uma história que já deveria ter
acabado. Então, o nosso povo não suporta mais isso. De
maneira que a nossa reação é em nome de um povo; que
o Governo nos ouça, e que cheguemos a uma solução e
esse palavrão saia do vocabulário do povo do Espírito Santo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de continuar a Ordem do
Dia, eu queria cumprimentar, em nome da Mesa Diretora, a Senadora Lúcia Vânia, que hoje, inclusive, usou
a palavra para fazer um pormenorizado registro da sua
atividade como Ouvidora do Senado Federal, especificamente do período de 1º de janeiro a 31 de julho de
2013. Com os cumprimentos, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 13 da pauta:
REQUERIMENTO
Nº 828, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento 828,
de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 233,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Educação, Cultura e Esporte. (altera a Lei
Maria da Penha).
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar
que, pela Liderança do Governo, aqui, eu estou fazendo
um terceirizado do Eduardo Braga, que não está aqui
agora, e os Requerimentos nºs 15 e 16 não há acordo
de votação por parte da Liderança do Governo. Então,
eu peço a V. Exª que não façam parte da votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª. Esses requerimentos já foram retirados da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item 14:
REQUERIMENTO
Nº 834, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
834, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 440, de 2011, de sua autoria.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
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O projeto de lei do Senado vai, definitivamente,
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 17 da pauta:
REQUERIMENTO
Nº 837, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
837, de 2013, Requerimento 837, do Senador
Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 165, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (abono salarial anual).
Votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 19 da pauta:
REQUERIMENTO
Nº 843, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
843, de 2013, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (estabelece idade mínima para recebimento do benefício de prestação continuada).
Votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 20 da pauta:
REQUERIMENTO
Nº 846, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento 846, de
2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, solicitando
a tramitação conjunta das Propostas de Emenda
à Constituição 27 e 42, de 2011, por tratarem de
matéria correlata (reforma do sistema eleitoral).
Votação do requerimento.
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As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Requerimento 846.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 18:
REQUERIMENTO
Nº 842, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 842, de 2013, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 637, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (contribuições ao Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo).
Há, sobre a mesa, requerimento do Senador
Clésio solicitando que sobre o Projeto de Lei do Senado 637, de 2007, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 913, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
“c”, item 12 do Regimento Interno, que o PLS nº 637, de
2007, que “Altera o inciso II do art. 7º da Lei nº 8.706,
de 1993 e o inciso II do art. 10 da Medida Provisória
nº 2.168-40, de 2001, para dispor sobre a contribuição dos filiados a cooperativas de transportadores
autônomos ao Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (SESCOOP).”, de autoria do Senador
Renato Casagrande, além da Comissão de Assuntos
Sociais, constante no despacho inicial de distribuição,
seja remetida, também, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Justificação
A proposta legislativa em epígrafe altera legislação atual que dispõe sobre �������������������������
a contribuição dos filiados a cooperativas de transportadores autônomos ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
-SESCOOP.
Considerando que as modificações propostas
na legislação do SESCOOP devem estar em consonância com a Constituição Federal, torna-se mister a
manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania sobre o assunto.
Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade,
PMDB-MG.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação, em globo, dos Requerimentos do Senador Clésio Andrade, 842 e 913.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo, posteriormente, à de Constituição, Justiça e Cidadania e, nos termos do art. 49 do Regimento
Interno, também à de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 19 da pauta:
REQUERIMENTO
Nº 843, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
843, de 2013, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 279, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (estabelece idade mínima para recebimento do benefício de prestação continuada).
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Itens 21 e 22, Requerimentos
nºs 847 e 848, da pauta:
REQUERIMENTOS
NºS 847 E 848, DE 2013
Votação em turno único dos Requerimentos
847 e 848, de 2013, ambos do Senador Valdir
Raupp, solicitando que sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 112, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, sejam
ouvidas também a de Assuntos Econômicos e
a de Assuntos Sociais (incentivos para implantação de sistemas de coleta, armazenamento
e utilização de águas pluviais).
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Este é o último item da Ordem
do Dia.
Requerimento 849, de 2013, do Senador Ciro
Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado 139, além das Comissões constantes do des-
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pacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de
Relações Exteriores e Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos de tabaco nos locais que especifica).
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora há pouco foi retirado de pauta, a requerimento do Senador Jucá, um Requerimento de minha
autoria, o 125, em que eu pedia o desapensamento
de uma proposição de minha autoria que fora apensada a outras.
Esses requerimentos têm sido aprovados rotineiramente entre nós, nunca ninguém questionou. Sempre
por iniciativa do Parlamentar que pede o desapensamento de uma matéria de seu interesse, e o Plenário
concorda sem nenhuma objeção.
Agora, o Senador Jucá, em nome do Governo,
objetou a um requerimento meu, rotineiro: de desapensamento de uma matéria minha. Então, eu quero
dizer o seguinte: vou começar agora a criar problemas
com todos os requerimentos de desapensamento. Todos, sem exceção! Eu não tive nenhuma explicação
(nenhuma!) pelo fato de o Governo pedir que meu
requerimento seja retirado de pauta. Eu quero saber
qual a explicação e quero ser convencido disso, porque, caso contrário, eu vou criar problemas em todos!
Rigorosamente, em todos! Eu não aceito um tratamento
discriminatório comigo.
Obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, Senador Romero
Jucá para, especificamente, responder às perguntas
que foram feitas pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, o Senador Eduardo Braga já se
encontra na Casa e é o Líder do Governo. Eu apenas
fiz um favor... Então, se houver alguma explicação, o
Senador Eduardo Braga dará, posteriormente, ao Senador Aloysio. Tenho certeza, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Para uma questão de ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Eu pediria a V. Exª que pudéssemos votar o
Projeto 123, Sr. Presidente, por favor.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – Para uma questão de ordem, Sr. Presidente. Eu quero suscitar aqui uma questão de ordem
sobre as disposições do art. 101 do Regimento Interno, mais, especificadamente, quanto ao seu §1º, que
assim esclarece que:
Quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer
proposição, será esta considerada rejeitada
e arquivada definitivamente, por despacho
do Presidente do Senado, salvo, não sendo
unânime o parecer, recurso interposto nos
termos do art. 254.
Não obstante, Sr. Presidente, essa é minha opinião à claríssima determinação regimental. Na última
terça-feira, em reunião na Comissão de Assuntos Econômicos, foi discutido o Projeto de Lei do Senado nº 99.
A matéria foi enviada à CAE, em 29 de abril de 2010,
depois de ter o seu relatório pela rejeição aprovada,
devidamente inconstitucional, e constituído o parecer
na Comissão de Constituição e Justiça. A votação do
relatório do projeto, ontem, na CAE, suscitou dúvidas
com relação ao prosseguimento da tramitação.
Ou seja, Sr. Presidente, um projeto declarado
inconstitucional na Comissão de Constituição e Justiça, sem que tenha havido, sem que tenha acontecido
qualquer tipo de recurso em plenário, continua tramitando. Eu considero esse tipo de procedimento um
procedimento que não tem pé e não tem cabeça e não
ordena os nossos trabalhos legislativos.
Portanto, faço esta questão de ordem para que
V. Exª possa pacificar determinação e entendimento
em relação a esta matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Recebo a questão de ordem
do Senador Ricardo Ferraço. Peço para analisá-la o
mais rapidamente possível, de modo a que possamos, num curtíssimo espaço de tempo, respondê-la,
melhor dizendo.
Mas o §1º do art. 101 diz, exatamente:
Quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer
proposição, será esta considerada rejeitada
e arquivada definitivamente, por despacho
do Presidente do Senado, salvo, não sendo
unânime o parecer, recurso interposto nos
termos do art. 254.
De modo que nós aguardamos a questão de ordem de V. Exª. Daremos a resposta o mais rapidamente
possível, Senador Ricardo Ferraço.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Apenas para informar
ao Plenário e a V. Exª – ainda há pouco falando inclusive
com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, e aqui agradecendo ao Senador Romero Jucá, que mais uma vez fez
as vezes de Líder de Governo nesta Casa – que, na
realidade, a questão com relação ao requerimento de
desapensamento do Senador Aloysio Nunes Ferreira
está longe de ser uma questão voltada especificamente a deixar de ser uma praxe da Casa; ao contrário.
Esta matéria, Sr. Presidente, teve parecer contrário na Comissão. O parecer contrário foi aprovado
por unanimidade, e apensadas a esta matéria estão
inúmeras outras matérias que foram prejudicadas exatamente pela aprovação do parecer contrário à referida matéria.
Foi devidamente explicado ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, e creio que o mal-entendido está absolutamente esclarecido, não restando, portanto, dúvidas com relação ao posicionamento aqui adotado.
Agradeço mais uma vez a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Tem razão, nobre Líder. O incidente está encerrado, as explicações são satisfatórias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exªs.
Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para fazer um registro muito breve.
Está aqui ao nosso lado, na tribuna de honra, uma
série de representantes de agricultores nordestinos
que foram alvo da Medida Provisória 610. Ao mesmo
tempo estão aplaudindo e já tratando dos vetos que a
matéria recebeu. Eles estão acompanhados também
de muitos vereadores de vários Municípios nordestinos, de vários Estados.
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Quero dizer que tive oportunidade de estar ontem
com a Presidente da República, juntamente com o Líder do Governo no Congresso, com o Líder no Senado,
com o Líder do PMDB e também Relator da matéria
aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional.
Nós vamos tratar desse veto com aquele zelo
absoluto de quem está olhando para o agricultor brasileiro, especialmente do Nordeste brasileiro.
Então queria, Sr. Presidente, fazer esse registro
porque é gente que batalha, que trabalha para produzir no Semiárido. Não é tarefa pequena, é tarefa larga.
Por isso queremos também recebê-los com carinho
aqui na nossa Casa.
Estamos cuidando, de forma adequada; o próprio
Relator está discutindo isso diretamente com os Líderes do Governo na Casa, para que a melhor solução
seja encontrada. E o Presidente já pautou a matéria
que deverá ser brevemente também examinada pelo
Congresso Nacional.
Então queria agradecer, Sr. Presidente, e fazer
o registro da presença desses colegas que aqui estão. (Palmas.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero agradecer a intervenção
do Senador Inácio Arruda e dizer exatamente isto: na
próxima terça-feira, às 19 horas, nós faremos a apreciação de todos esses vetos, na forma dos novos critérios que foram aprovados pelos Líderes partidários.
Portanto todos estão convocados para terça-feira nós
começarmos, de acordo com novos critérios, a apreciação de vários vetos. São ao todo 137 vetos, 137 vetos.
Eu queria, antes de conceder a palavra ao Senador Sérgio Petecão, que concluíssemos aqui o último
item da pauta. Em seguida, darei a palavra, rapidamente, a V. Exª.
Há, sobre a mesa, um requerimento de urgência
para o Projeto de Lei 123, discutido com os Líderes
partidários.
É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Com a palavra V. Exª, pela ordem, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, encontra-se também sobre a mesa o Requerimento nº 252, de 2013, que propõe uma sessão
especial em homenagem aos 25 anos da morte de
Chico Mendes, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2013, e consta como pendente de deliberação
deste Plenário também.
Se fosse possível votar esse requerimento hoje,
eu agradeceria muito a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria que V. Exª pede será
votada exatamente hoje.
Essa matéria, excepcionalmente, pode ser votada
após a Ordem do Dia, mas o fundamental é que nós
nos comprometamos com a sua apreciação hoje ainda.
Agradecemos a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se
à apreciação da matéria.

Quinta-feira 15

315

54021

Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 123, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
123, de 2012 (nº 2.205/2011, na Casa de origem), de iniciativa da Presidente da República,
que cria cargos de Especialista em Infraestrutura
Sênior, cargos das carreiras de Analista de Infraestrutura, de Especialista em Meio Ambiente
e de Analista de Comércio Exterior, cargos nos
quadros de pessoal da Superintendência da
Zona Franca de Manaus, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, do Departamento de
Polícia Rodoviária Federal e do Departamento
Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde – DENASUS, cargos em comissão, funções
gratificadas; altera as Leis nºs 9.620, de 2 de
abril de 1998, e 11.539, de 8 de novembro de
2007; e dá outras providências.
O parecer, sob nº 173, de 2013, da Comissão
de Constituição e Justiça, que teve como Relator o Senador Gim Argello, é favorável.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
A Presidência esclarece ao Plenário que, ao encerrar o prazo para recebimento de emendas sobre a
matéria, foi diagnosticado um erro formal na proposição,
motivo pelo qual o projeto foi devolvido à Comissão de
Constituição e Justiça, nos termos do Ofício nº 978,
de 2013, desta Presidência.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator
o Senador Gim Argello, favorável ao projeto, com três
emendas que apresenta, que será publicado na forma
regimental. (Parecer nº 883, de 2013-CCJ).
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Essas emendas, Senador Gim
Argello, como já especificado, foram exatamente para
corrigir os erros materiais e aprimorar a redação da
proposta.
Discussão do projeto e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto e
as emendas, em turno único, declaramos encerrada
a discussão.
Em votação o projeto sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Votação em globo das Emendas nºs 1 a 3, da
CCJ, emendas que, repito, foram postas para corrigir
os erros materiais do projeto.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final da matéria que será publicada na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queria discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria /PMDB
– RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero agradecer a V. Exª a votação dessa matéria
tão importante para o Regime Único do SUS, para a
saúde pública.
Nós temos feito aqui no Congresso um esforço
muito grande para colocar mais recursos para a saúde;
estamos, inclusive, discutindo uma emenda popular de
ampliação de recursos para a saúde. Sem dúvida alguma, a fiscalização desses investimentos é algo fundamental, e, através da melhor estruturação do Denasus,
do Departamento de Auditoria do SUS, esse trabalho
poderá ser feito e a saúde poderá funcionar melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga; Senador Petecão.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma direção, quero agradecer a V. Exª, reconhecendo
o esforço da Comissão de Constituição e Justiça, do
Plenário, da Mesa desta Casa para que hoje nós pudéssemos resolver um importante projeto que reforça
a estrutura do Ministério da Saúde, reforça a estrutura
de diversos órgãos. Isso não teria sido possível se não
fosse a ação objetiva e determinada de V. Exª para que
nós pudéssemos chegar a bom termo.
Portanto, agradecendo a V. Exª; agradecendo ao
Senador Romero, que se empenhou enormemente
nesse tema; agradecendo ao Senador Gim Argello,
chegamos a bom cabo em mais uma importante ação
no fortalecimento institucional, inclusive da saúde pública brasileira, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Agradecemos também muito
a V. Exª.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria /PSD
– AC. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, eu
queria registrar aqui, com pesar, o falecimento de um
grande empreendedor do nosso Estado, o empresário
Roberto Moura, que tinha várias empresas no Acre.
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Esse registro já foi feito aqui pelo Senador Jorge Viana
e também pelo Senador Anibal, e eu queria também
me solidarizar com toda a família, com seus empregados. Foi uma morte prematura, que, de certa forma,
abalou o nosso Estado.
Roberto Moura foi uma pessoa que, com muita
luta, com muito trabalho, com muita garra, gerou muito
emprego para os acrianos.
Então, queria aqui registrar o meu pesar, prestar
as minhas condolências, os meus pêsames à família
enlutada e dizer que, hoje, nós tivemos uma grande
perda no empresariado acriano. Fica aqui esse registro.
Gostaria que ficasse registrada nos Anais do
Senado essa triste notícia para todos nós acrianos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra– e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, 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
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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 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.
(Paraná)
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 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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
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nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na Casa
de origem, do deputado Beto Albuquerque), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
12
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
15
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
16
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
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do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em sessão anterior, foi lido o
Requerimento nº 252, de 2013, do Senador Anibal
Diniz e outros Srs. Senadores, solicitando a realização
de sessão especial em memória dos 25 anos da morte
de Chico Mendes, a realizar-se na segunda-feira, dia
16 de dezembro.
Vou colocar em votação o requerimento, Senador
Benedito de Lira.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida, Senador Anibal Diniz, a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agora há um requerimento de
urgência, lido no período do Expediente, para o Projeto
de Lei da Câmara dos Deputados nº 46, que dispõe
sobre a redução a 0% (zero por cento) das alíquotas
das contribuições sociais do PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as matérias decorrentes da atividade
de transporte municipal local. Assinado pelo Senador
Wellington Dias e outros Senadores.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Transfiro a presidência dos
nossos trabalhos para o Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD –
AC) – Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pois não. Pela ordem, Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD –
AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
tivemos uma reunião muito produtiva com a Ministra
Ideli, nesta tarde de hoje – sou coordenador da Ban-
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cada do Acre –, e tratamos da liberação das emendas
de Bancada.
Eu queria registrar que, nesta sexta-feira, vamos
ter o prazer de receber, no nosso Estado, a Ministra
Ideli Salvatti, que receberá todos os nossos 22 prefeitos, para que possamos tratar assunto de interesse
das nossas prefeituras. Então, eu gostaria de fazer
esse registro.
Se o senhor me permite, Sr. Presidente, eu também gostaria de registrar a presença aqui do Prefeito
de Ilhabela, meu amigo pessoal, Toninho Colucci, que
nos visita e está tratando de interesses do Município
de Ilhabela.
Obrigado, Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Ficam registradas as manifestações de V. Exª, Senador Petecão.
Concedo a palavra ao eminente Senador Ivo Cassol, por sessão do Líder, Senador Francisco Dornelles.
Com a palavra, o Senador Ivo Cassol, do Estado
de Rondônia.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero
aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui
novamente, por me dar força para poder continuar trabalhando, e à minha família, à minha esposa, aos meus
filhos também, aos meus irmãos, que sempre estão
ao meu lado, em todos os momentos da minha vida.
Quero aqui, em nome do nosso Presidente de
honra, nosso Líder, Senador Dornelles e Senador Ciro,
deixar meu abraço e cumprimentar todos os colegas
presentes nesta Casa.
Venho à tribuna, nesta Casa, no dia de hoje, para
dar uma breve explicação a V. Exªs a respeito da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, na última
quinta-feira, 8 de agosto, sobre a Ação Penal nº 565,
em que fui condenado por aquela Corte por fragmentar licitação na época em que fui prefeito da cidade de
Rolim de Moura, desconsiderando o art. 90 da Lei nº
8.663, de 1993.
Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, Srªs
e Srs. Senadores, respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas tenho o direito, como cidadão, de
discordar e, ao mesmo tempo, junto com meus advogados, recorrer, porque no meu entendimento, como
cidadão, como administrador público que fui, não cometi crime algum.
A Ministra relatora do meu processo Carmem
Lúcia – da ação penal – disse em seu voto que, no
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período de 1998 a 2002, enquanto eu era prefeito da
cidade de Rolim de Moura, fragmentei diversos procedimentos licitatórios e aqui vou simplificar.
Discordo do voto da Ministra e vou explicar a V.
Exªs por que discordo. Assumi a prefeitura de Rolim
de Moura em 1º de janeiro de 1997, nunca tinha sido
prefeito, político, nem chefe de quarteirão em nenhum
lugar do meu Estado, sempre fui empresário. Entrei na
política, não por vaidade ou atrás de um salário, mas
sim para descobrir se eu é que era muito exigente ou
se os políticos que administravam Rolim de Moura
infelizmente não tinham condições ou dinheiro para
executar. A cidade estava abandonada, feia, com ruas
intransitáveis, não tinha saúde, educação, os agricultores não conseguiam escoar sua produção, atoleiros
por todos os lados, pontes caídas. No final do dia a cidade ficava encoberta por nuvens de poeira, dezenas
de famílias mudavam para outras cidades, e o povo
estava desacreditado com a classe política.
Assumi a prefeitura com a missão de resgatar
essa credibilidade. Procurei me cercar de pessoas
boas, competentes e técnicas, de conduta ilibada e
que tinham os mesmos propósitos que os meus, fazer a diferença. Nomeei para a comissão de licitação
uma pessoa qualificada, séria e honesta, a exemplo
do Salomão da Silveira.
Conheço pessoas sérias, Srªs e Srs. Senadores.
Vocês podem imaginar qualquer pessoa séria, com
certeza não é mais séria que o Sr. Salomão da Silveira. É um cara humilde, é um cara simples, sério, não
é político, mas uma pessoa que me ajudou a mudar
a cara de Rolim de Moura e o Estado de Rondônia.
Naquela época, não tínhamos tantos recursos de
informação como temos hoje, basta acessar a Internet
e em poucos segundos pode-se obter informações de
todos os órgãos de controle: Ministérios, Tribunal de
Contas, CGU, Judiciário e outros mais, tirar dúvidas e
fazer questionamentos em tempo real.
Ao nomear os integrantes à comissão de licitação, determinei que os mesmos se debruçassem em
cima da Legislação, principalmente respeitando a Lei
nº 8.666. E que, se precisassem tirar qualquer dúvida
sobre licitação, procurassem o Tribunal de Contas do
Estado ou mesmo da União. Nós não podíamos errar.
A esperança depositada pela população de Rolim de
Moura, a minha cidade, era tamanha. E criou-se uma
expectativa tão grande em torno do meu nome, não
sei ao certo por que, talvez por ser filho de político e
nunca ter entrado na vida pública. Sei lá. Eu sempre
falei para os meus secretários e assessores que a
mesma caneta que nomeia é a mesma que exonera;
que eu não aceitaria de forma alguma que os meus
subordinados cometessem algum deslize ou desvio
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de conduta e, se isso acontecesse, eles seriam exonerados e punidos na forma da lei.
Falava para os meus secretários: “nós não podemos errar”. Olhem nos olhos da população quando
vocês passam nas ruas e vejam o brilho nos olhos
deles, confiantes de que nós iríamos resolver, senão
todos, mas a maior parte dos problemas do Município.
Não sei se consegui atingir o nosso objetivo por
completo, mas sei que arregaçamos as mangas, trabalhamos dia e noite, percorri gabinetes de governador,
de secretário de Estado, de deputados estaduais, de
Deputados Federais e Senadores, em busca de emenda
e recursos a fundo perdidos, para implantar os projetos tão aclamados pela população de Rolim de Moura.
Fizemos daquela cidade um verdadeiro canteiro
de obras, tanto na cidade como na zona rural, e o povo
reconheceu o meu trabalho. Em 2000 fui reeleito com
mais de 70% dos votos. Em março de 2002, renunciei ao cargo de prefeito, para concorrer ao cargo de
governador do Estado de Rondônia e, mais uma vez,
o povo confiou em mim sem me conhecer direito, na
maioria dos Municípios do Estado de Rondônia, mas
me elegeu governador.
Mas ficaram sabendo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que lá no interior do Estado, numa cidade
pequena, distante mais de 500km da capital, a sétima
cidade em termos de tamanho populacional, eu tinha
feito um trabalho de arregalar os olhos e merecia um
voto de confiança para administrar o Estado. E mesmo
concorrendo com tantos políticos tarimbados e experientes, fui vencedor. Venci as eleições em segundo
turno; assumi o Governo do Estado em janeiro de 2003;
trabalhei dia e noite, sábado, domingo e feriados. Fizemos obras nos quatro cantos do Estado de Rondônia!
Fui o único Governador do País autorizado pela
Assembleia Legislativa a ser processado, porque não
aceitei barganhar, negociar com os deputados corruptos do meu Estado.
Fui o único governador do País, Senador Pedro
Taques, que deixei que os deputados do meu Estado
autorizassem que eu fosse processado penalmente
pela administração de Rolim de Moura. Podia ter negociado com eles, mas não o fiz. Mas também não me
arrependo, porque continuo com a minha consciência
tranquila por não ter cedido às pressões e falcatruas
de que queriam que eu participasse.
Denunciei a corrupção que estava entranhada
naquele Estado, principalmente na Assembleia Legislativa, que foi notícia em todos os meios de comunicação deste País.
A população reconheceu o meu trabalho, e fui
reeleito em 2006, no primeiro turno; e, em 2010, como
Senador da República.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sempre zelei pela coisa pública e pela boa aplicação dos recursos.
O julgamento realizado pelo Supremo Tribunal
Federal na última quinta-feira não vai manchar a história da minha vida. Machucou. Deixou tonto, mas não
vou cair. Vou continuar de pé, mostrando, defendendo e provando que, por mais que pareça que houve
um erro técnico, eu não errei, porque eu não roubei.
E a própria Ministra disse isso no dia do julgamento,
que eu não desviei recursos. Os demais Ministros, Sr.
Presidente, também falaram isso, que não houve o
superfaturamento e que não houve o pagamento de
obra que não tinha sido executada.
Então, aqui eu quero agradecer à Ministra Relatora Cármem Lúcia, aos demais Ministros e Ministras
que reconheceram isso nesse processo, que não houve
desvio de nenhum centavo, não houve enriquecimento ilícito, não houve nada. A minha vida foi virada de
ponta cabeça, quebrado o sigilo fiscal, bancário, telefônico, e nada, dentro desse processo, ficou provado.
E os próprios Ministros falaram que não houve desvio,
mas houve um erro técnico. E por esse erro técnico é
que eu fui crucificado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu fui
julgado, no meu entender, por uma questão técnica,
que é de responsabilidade da comissão de licitação.
E vou explicar.
A Corte entendeu que, de 1998 a 2002, a Prefeitura de Rolim de Moura executou inúmeras obras, tanto
com recursos próprios quanto com recursos federais
oriundos de emendas parlamentares.
Segundo voto e entendimento da Ministra Cármem Lúcia, acompanhada pelos demais Ministros, a
Comissão de Licitação do Município deveria ter feito
uma única licitação para contratos que tivessem o
mesmo objeto ou que tivessem a mesma origem no
mesmo exercício financeiro.
O que acontece? Os Ministérios têm o Controle
de Enchente, é o nome da rubrica aqui, mas o objeto
lá não é o mesmo. Nós não contratamos, não fizemos
um convênio... Onde havia uma obra ou uma escola,
junto com aquela escola foi feita a ampliação. Para
cada convênio foi feito um projeto, uma conta aberta,
uma emenda parlamentar. Primeiro começou com a
emenda parlamentar e, posteriormente, foi feito o projeto. Houve o empenho, depois do empenho houve o
convênio. Houve o processo licitatório e quem definia
de que maneira era o processo licitatório não era o
prefeito, era a Comissão de Licitação, e ficou provado
nos autos isso. Todos eles frisaram várias vezes que
era a Comissão de Licitação que escolhia.
Quero só lembrar aqui, Srªs e Srs. Senadores e
imprensa aqui presente, em 1999 uma emenda ou o
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recurso de emendas parlamentares de um Senador ou
de um Deputado Federal era R$1,5 milhão. Em 2000,
R$2 milhões. Hoje são R$15 milhões. Então, naquela
época, R$1,5 milhão para 52 Municípios iguais a Rondônia... Se um Deputado Federal tinha um reduto de
10 ou 15 prefeituras, as emendas seriam de R$100
mil, R$150 mil, R$80 mil, e quem decidia esse procedimento licitatório não era o prefeito. O prefeito é um
gestor público. Eu sou responsável, mas se determinava e se escolhia pelo valor de cada convênio. Mas
o Supremo entendeu que os convênios de controle de
enchente e canalização de córrego tinham que ser um
só, se fossem três, quatro.
Mas quero lembrar: da mesma maneira as quadras de esporte. Era uma quadra para cada linha, ou
para cada bairro, ou para cada distrito – e não era a
mesma quadra para o mesmo lugar. Então, eu poderia ter feito, pelos entendidos de licitação (Lei 8.666),
uma Carta Convite para cada quadra. E foi feito o
inverso. Conforme o valor da emenda, era a quantia
que dava para fazer, e foi cumprido isso. Ao mesmo
tempo, quando o recurso era de R$500 mil, a Tomada
de Preço era de R$1 milhão de emenda de bancada,
como teve R$1,370 milhão de Tomada de Preço; R$2,5
milhões a licitação pública e, quando era de R$100
mil, quando era de R$150 mil, a própria Comissão de
Licitação decidia que era Carta Convite. E não eram
três empresas convidadas.
Eu vi nos processos em que me debrucei, meu
Líder, Senador Dornelles, a maioria dos processos de
Carta Convite têm cinco empresas que participaram
do processo licitatório. Ou seja, independente de os
recursos serem próprios no Município, ou recebidos
via convênio, as obras que tivessem o mesmo objeto, no mesmo exercício financeiro, deveriam ter sido
somados os valores de cada convênio ou feita uma
única licitação.
Se essa moda pegar, infelizmente a maioria dos
prefeitos do Brasil estará na juquira, vai estar complicada.
É o que ocorreu na Comissão de Licitação. Fez
uma licitação para cada convênio, em conformidade
com a lei de licitação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão
de Licitação tinha autonomia para decidir em conformidade com a Lei nº 8.666. A modalidade de licitação
que deveria ser empregada em cada convênio ou contrato era o recurso que determinava, não era o prefeito,
era o valor que estava lá. Hoje continua sendo R$150
mil uma Carta Convite, mas na época R$150 mil era
a mesma coisa que R$1,5 milhão hoje. Não fui eu que
fiz. Eu cumpri a lei que foi feita aqui nesta Casa.
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Quando se referia a obras, como é o caso do
julgamento, obedeci a Lei nº 8.666, aplicada a modalidade de acordo com o valor de convênio. E se era de
R$150 mil uma Carta Convite ou R$150 mil ou R$ 1,5
milhão, é como expliquei agora há pouquinho, era um
procedimento normal e legal.
Quero citar alguns dos convênios aqui citados
na denúncia. Como exemplo, o Convênio 161/91, que
corresponde ao processo licitatório 93, e o Convênio
154/97, que corresponde ao processo licitatório 94.
Aparentemente os dois do Ministério do Meio
Ambiente a título de Canalização de Córrego e Controle de Enchente. O primeiro no valor de R$150 mil,
e o segundo no valor de R$190 mil. A contrapartida,
todas elas, a Normativa nº 1, bens e serviço. E o Município era pobre e dava em contrapartida o serviço.
O primeiro convênio foi feito por Carta Convite; o
segundo, por uma Tomada de Preço, porque passava
os R$150 mil. Mas, mesmo assim, foi computado junto
na minha condenação. Ambos oriundos de emendas
parlamentares e de parlamentares diferentes; são 11,
três Senadores, e oito Deputados Federais.
O primeiro tinha como objeto a construção de
bueiros celulares; e o segundo, a limpeza e recuperação do leito de canal e mais a construção de bueiros
em locais diferentes, nunca no mesmo local, nunca
em obra continuada.
A Comissão de Licitação publicou a modalidade
Carta Convite para o primeiro convênio, e Tomada de
Preço para o segundo, em conformidade com o valor
de cada convênio.
Se tivesse conhecimento dessa norma a qual foram condenados junto comigo, não precisava ter feito
uma licitação de Convite para um convênio e a Tomada de Preço. Eu podia ter aproveitado a mesma que
já tinha sido feita. Era só colocar os dois no mesmo
processo. Aproveitar a mesma Tomada de Preço e o
processo licitatório 94, que já era Tomada de Preço.
Sinceramente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não sabia, e acredito que a maioria aqui
também não sabe que um Município, ao receber mais
de um convênio com o mesmo objeto, no mesmo exercício financeiro, mesmo que em locais distintos e independente da data da assinatura de cada um deles,
tem que somá-los e fazer uma única licitação, como foi
decidido no Supremo Tribunal Federal. Se eu soubesse, com certeza, se eu soubesse, eu jamais aceitaria
ou deixaria que isso acontecesse da maneira como
aconteceu. Acredite, são 15 anos depois – ou quase
15 anos. Acredito que, com essa decisão, abre-se uma
nova norma jurídica a ser seguida em todo o Brasil.
Em momento algum, houve má-fé por parte deste
signatário ou dos membros da Comissão de Licitação.
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Ficou provado nos autos, tanto que os ministros reconheceram que não teve desvio de dinheiro, que não
teve superfaturamento – e aí eu agradeço aos ministros por reconhecerem que não houve desvio e não
houve enriquecimento ilícito. O que houve foi um erro
técnico de fragmentação de licitação.
Vejam, Srs. Parlamentares, que cada convênio tinha o seu próprio projeto, objeto definido, local diferente
definido, número da conta bancária específica; foram
assinados em datas diferentes; rubricas orçamentárias
diferentes; prazos de vigência para cumprirem a execução do prazo e prestar contas também diferentes.
Caso não obedecesse a esse prazo, o Município seria
penalizado junto aos órgãos do Governo Federal, como
inadimplente junto ao Siafi, ficaria impedido de receber novos recursos e teria que devolver os recursos
que estavam na conta do convênio, e ainda corrigidos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a equipe
técnica da Prefeitura sempre seguiu as orientações
dos ministérios na elaboração dos projetos para execução das obras e para a prestação de contas. E todas
as minhas contas foram aprovadas, tanto no Tribunal
de Contas do Estado quanto no Tribunal de Contas
da União. Os ministérios nunca questionaram isso,
ao analisarem o processo licitatório que estava nas
prestações de contas, senão as prestações de contas
teriam sido reprovadas.
Os ministérios distribuíam todo ano – e quem foi
prefeito aqui conhece – o Manual de Orientação de
Convênios, que continha modelo de plano de trabalho,
modelo de planilha orçamentária, instrução para elaboração de projeto, modelo de declarações, documentos
que a Prefeitura tinha que apresentar para formalizar
o convênio, bem como a instrução sobre execução de
obras e prestação de contas finais. Hoje, esses manuais estão disponíveis, via Internet, para todos os administradores e os convênios são realizados no Siconv,
obedecendo a Portaria Interministerial nº 507, de 2011.
Naquela época, esses manuais eram elaborados
seguindo a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional nº 01/97, que disciplina a celebração
de convênios e dava outras providências.
Cada Parlamentar tinha R$1,5 milhão em emendas para dividir entre 52 Municípios do meu Estado.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Vou precisar de alguns minutos a mais, Sr. Presidente,
para poder esclarecer à sociedade, para poder esclarecer aos Senadores, para não deixar dúvida nenhuma
aqui sobre a minha conduta como ex-Prefeito e como
Governador do Estado de Rondônia.
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Hoje o valor das emendas é R$15 milhões. Por
isso esses valores eram na faixa de R$100 mil a R$200
mil, na época em que eu era prefeito, de R$50 mil,
porque era R$1,5 milhão para cada Parlamentar. Não
tinha como ser mais. Era assim que funcionava.
Outro exemplo que quero citar aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e que foi mencionado pela Exmª
Ministra Cármen Lúcia, é o dos Processos Licitatórios
nºs 397 e 2395, para construção de quadras poliesportivas na zona rural. São em locais diferentes. São
linhas diferentes. São distantes uma da outra. Eu podia
ter feito uma carta-convite para cada quadra. Não fiz;
eu fiz cinco, ou três, ou quatro, dependia do recurso
que eu tinha, para atender à demanda, porque quando
começava o ano, você tinha um recurso, e nem todo
ano você tinha para fazer o ano inteiro. Portanto, se
fazia para seis meses e para mais seis meses.
O segundo Processo Licitatório, 395, também
com recursos próprios do Município, só foi possível
porque economizamos no dia a dia. Com contenção
de despesa com os gastos de combustível, água e
luz, foi possível concluir. Com isso, construímos mais
de cinco quadras poliesportivas, uma em cada escola
da zona rural.
Quatro meses depois da primeira licitação!
No meu entendimento, é assim que se administra os recursos públicos: com seriedade e comprometimento.
No entendimento do Supremo Tribunal Federal,
a Comissão de Licitação deveria ter feito uma única
licitação, somando os valores dos dois convênios e
aplicando a modalidade de licitação exigida pela Lei nº
8.666, compatível com o valor global de todos os convênios de Parlamentares, que seria tomada de preço
ou licitação pública.
Foi por isso que eu fui condenado, juntamente
com os membros da Comissão de Licitação, o senhor
presidente e o senhor vice-presidente, por ter feito uma
licitação para cada convênio, respeitando a Instrução
Normativa dos próprios Ministérios para prestação
de contas e execução. Não foi uma obra dentro de
uma obra. Não foi comprar cadeira para o teatro que
precisava de mil cadeiras e fazer três procedimentos
licitatórios. Eu não peguei um milhão de reais e dividi
por cinco licitações; eu peguei cada recurso individual
de cada parlamentar, e a Comissão de Licitação fez o
procedimento licitatório.
Engraçado que esses mesmos convênios, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, foram fiscalizados pelas
equipes técnicas dos respectivos ministérios e pela
Controladoria-Geral da União (CGU), aprovados e
arquivados.
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Fui condenado, Srªs e Srs. Senadores, mas não
foi por desvio de recursos, não foi por superfaturamento
de obras ou má gestão de recurso público.
Naquela época esses Manuais eram elaborados
seguindo a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional n°01/97, que disciplinava a celebração
de convênios e dava outras providencias.
Cada parlamentar tinha apenas R$1.500.000,00
para apresentar de Emendas para todos os 52 Municípios.
Hoje o valor das Emendas para cada parlamentar
é de R$15.000.000,00.
Por isso que os valores eram na faixa de 100 a
200 mil reais.
Outro exemplo que eu quero citar aqui Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores e que foi
mencionado pela Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia
são os processos licitatórios 0397/2001 e 2395/2001,
para construção de quadras poliesportivas na zona
rural do Município de Rolim de Moura, no valor de R$
150.000,00 cada um e que foram executados com recursos próprios do Município.
O processo licitatório 0397/2001 teve início no
dia 02 de fevereiro de 2001 para a construção de 05
quadras poliesportivas nas escolas da zona rural, a Comissão de Licitação aplicou a modalidade Carta Convite, as obras foram executadas, tudo bonitinho, como
manda o figurino e a crianças ganharam um espaço para educação física e brincar.
O segundo processo licitatório o de n°2395/2001,
também com recursos próprios do município, só foi
possível porque economizamos no dia a dia na contenção de despesas, nos gastos de combustível, água,
luz, telefone, diárias, etc.
Com isso construímos mais 05 quadras poliesportivas, uma para cada escola da zona rural e foi iniciado o Processo Licitatório no dia 07 de junho Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, ou seja,
04 meses depois do primeiro, quando tivemos a certeza que tínhamos recursos para poder executar essas
outras quadras poliesportivas.
Quatro meses depois da primeira licitação!
No meu entendimento, é assim que se administra os recursos públicos: com seriedade e comprometimento.
No entendimento do Supremo Tribunal Federal,
a Comissão de Licitação deveria ter feito uma única
licitação, somando os valores dos dois convênios e
aplicar a modalidade de Licitação exigido pela Lei
8.666, compatível com o valor global, que seria a Tomada de Preço.
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Foi por isso que eu fui condenado juntamente
com os Membros da Comissão de Licitação Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores.
Foi por ter feito uma licitação para cada convênio!
Engraçado que esses mesmos convênios Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, foram
fiscalizados pelas equipes técnicas dos respectivos
Ministérios e pela Controladoria-Geral da União (CGU).
Aprovados e arquivados.
Fui condenado, Senhores Senadores, mas não
foi por desvio de recursos, superfaturamento de obras
ou má gestão dos recursos públicos.
Fui condenado, praticamente 15 anos após a
execução das obras, por uma interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal, a qual eu respeito, porque é
a nossa Corte Máxima do País. Mas não concordo. Eu
tenho o direito de recorrer e estou recorrendo.
Se alguém tinha que ser penalizado, não era eu
que fui prefeito; era, sim, a Comissão de Licitação.
Mas, ao mesmo tempo, como gestor público, no cargo
de prefeito, tinha o dever de homologar e adjudicar os
contratos. Mas, antes, passava pela procuradoria do
Município, que dava o.k. se aquele procedimento era
legal. Mas, infelizmente, fui condenado por esse motivo.
Como já falei, não fui acusado de fragmentar...
como já falei, eu fui acusado de fragmentar convênios.
Fui acusado e condenado, juntamente com o presidente e o vice-presidente da comissão, de fraudar o valor
global dos convênios, independentemente da data da
assinatura do convênio, do objeto ou do endereço de
cada obra.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Está terminando, Sr. Presidente, rapidinho, mais cinco
minutinhos, eu termino.
Exemplo: se o Município recebeu um convênio
em julho, eu teria que esperar até o final do ano para
poder fazer licitação? Não. Como todos os anos, o
Governo Federal só empenha a maioria dos recursos
no final do ano. É do conhecimento dos nobres colegas Senadores e Senadoras, é só final do final que se
deixa para empenhar. Então, não é por causa disso
que tem que fazer depois um pacote e não ter como,
depois, fazer a prestação de contas.
Acho que a maioria dos prefeitos deste País estão enrolados, se permanecer esse entendimento hoje
sobre a 8.666, porque vários Parlamentares destinaram
emendas para um mesmo Município e com o mesmo
objeto, e, se os prefeitos fizeram uma licitação para
cada convênio e não uma licitação com o somatório
de todos os convênios, eles estarão na mesma situa-
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ção e podem pendurar as chuteiras, como eu também
estou pendurando as chuteiras.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, essas eram as
considerações que tinha a fazer. Vou continuar em pé
e de cabeça erguida. Não tenho vergonha de andar
pelas ruas, ou olhar nos olhos das pessoas, pois não
roubei, não desviei recursos, não superfaturei, não paguei por obras que não foram executadas. Pelo contrário, a própria Ministra – e eu aqui agradeço a ela e aos
demais ministros – reconheceu isto em seu relatório
e em seu voto: que as obras tinham sido executadas,
mas não houve superfaturamento, e que não se tratava
de desvio de recursos públicos, mas, simplesmente, o
art. 90, por fragmentação na licitação pública.
Estou com a minha consciência tranquila de que
não cometi nenhum crime. Meus advogados estão
esperando a publicação do acórdão para entrar com
um recurso.
Meus filhos não terão vergonha de andar pelas
ruas com medo de ouvir que são filhos de um ladrão ou
corrupto, porque isso nunca aconteceu. É por questão
técnica. Ao contrário, poderão dizer com orgulho que,
no ano 2000, o pai deles foi eleito pela Revista Istoé, a
Brasmarket e o SBT um dos melhores prefeitos, o 22º
do Brasil. O prêmio, inclusive, tive a honra de receber
numa solenidade aqui, em Brasília, em junho de 2000,
das mãos do meu ilustre colega e Presidente, hoje,
desta Casa, Casildo Maldaner, como um dos melhores
prefeitos do Brasil – um reconhecimento do trabalho
feito à frente da administração de Rolim de Moura.
Sempre me espelhei, desde criança, nos exemplos que aprendi com minha mãe e meu pai: trabalhar,
respeitar o próximo, dar valor à vida, não roubar e não
matar, dar exemplo. E isso eu fiz no meu Estado, denunciando a Assembleia Legislativa. Eu podia ter deixado esse processo criminal parado anos e anos, mas
eu tive a coragem de não negociar com os Deputados
para que eles autorizassem que eu fosse processado.
Falo com muito orgulho de meu pai, que está
aqui no plenário. Veio para me dar força – minha mãe
também esteve aqui hoje, mas viajou. É um exemplo
de homem público e tem um currículo invejável de serviços prestados não só ao Estado de Rondônia, mas
também ao Município de Maravilha, em nosso Estado,
onde foi vereador por oito anos. Tinha desistido da vida
pública, quando foi para Rondônia, em 1977. Mas está
no sangue. Em 1979, foi nomeado Prefeito de Colorado, depois foi Deputado Estadual e Deputado Federal,
tem mais de 20 anos na vida pública e não há nada
que desabone sua conduta.
Aos rondonienses, tenho uma mensagem muito
especial. Continuem acreditando. Na minha vida nada
foi fácil, sempre foi difícil. Posso estar magoado, por-
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que também sou humano, mas jamais me furtei da
responsabilidade que assumi com os eleitores. Posso
perder uma batalha, mas jamais desisto da guerra. Sou
inocente, e vou continuar provando a minha inocência.
Peço ao povo do meu Estado de Rondônia e aos
amigos do Brasil que, quando forem à Igreja, ou mesmo em casa, continuem orando, como sempre fizeram
por mim, por minha família, por todas as autoridades.
É o que tenho a dizer.
Obrigado.
O Sr. Ciro Nogueira (Bloco Maioria/PP – PI) –
Senador Ivo Cassol, ao terminar, o senhor permite
um aparte?
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Com certeza.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Antes de conceder os apartes,
eu quero fazer o registro da presença aqui, na tribuna
de honra, do Prefeito de Vilhena, do Estado de Rondônia, com muita honra: o Prefeito Rover.
O Sr. Ciro Nogueira (Bloco Maioria/PP – PI) –
Senador Ivo Cassol, eu imagino a sua emoção. Quero
parabenizar o seu discurso sensato, esclarecedor e
respeitoso, como tem de ser. Sei que é difícil, principalmente para a pessoa que, como o senhor, se sente
injustiçada, mas o senhor manifestou, assim como deve
ser, um respeito muito grande à mais Alta Corte deste
País. Mas esse julgamento ainda não terminou. Como
o senhor bem disse, cabem recursos. Eu quero dizer
que o senhor conta com a solidariedade total do Partido
Progressista. Confiamos na sua inocência. O senhor
tem a solidariedade do nosso Partido. Tenha tranquilidade. Eu sei que isso não é fácil nestes momentos,
mas eu tenho certeza de que esse julgamento pode,
sim, com os recursos, ser revisto. O senhor, como bem
disse, não desviou coisa alguma. Pode ter cometido
um erro formal, mas o que importa na coisa pública,
realmente – e o que a população não deixa a menor
dúvida de que não quer dos seus homens públicos –,
é se houve desvio de recursos públicos. Como a própria Ministra Relatora afirmou, não houve nesse caso
em que o senhor está sendo julgado. Então, conte com
a nossa solidariedade. Confiamos na sua inocência e
esperamos uma revisão dessa decisão do Supremo,
com o seu recurso.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Obrigado, nosso Presidente Ciro Nogueira.
Nosso Líder, Presidente de Honra do PP, ex-Ministro e Senador Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco Maioria/PP
– RJ) – Sempre fui testemunha da sua competência
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gerencial e administrativa, demonstrada na Prefeitura
de Rolim de Moura e no Estado de Rondônia. V. Exª
mostrou muito bem, respeitando a decisão do Supremo, que a ilustre Relatora Cármen Lúcia deixou muito
claro que, em nenhum momento, V. Exª superfaturou
qualquer recurso para qualquer obra ou deixou de
concluir essas obras. V. Exª foi punido por assuntos
meramente de natureza formal. Eu confio no Supremo. Estou certo de que V. Exª vai apresentar esses
recursos, esses embargos. Estou certo de que todos
os seus argumentos e todas as suas ponderações
serão consideradas pela Alta Corte do País. A nossa
solidariedade e o nosso carinho.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Obrigado, nosso Líder, eterno Presidente do PP.
Por gentileza, Senador.
O Sr. Eduardo Lopes (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Senador Ivo Cassol, eu fiz questão, logo
ao vê-lo, de abraçá-lo e de cumprimentá-lo. Ao falar
hoje, desta tribuna, apresentando os fatos, apresentando esse relatório, V. Exª nos dá mais clareza de
tudo. Ontem, na reunião dos Líderes com a Presidenta
Dilma, antes de a reunião iniciar, nós conversávamos
entre nós e um assunto citado foi exatamente o que
o senhor falou, que não houve desvio nenhum de recurso, não houve superfaturamento, não houve nada
disso. Então, nós comentávamos exatamente isso. E
hoje fico feliz por encontrá-lo aqui, fico feliz por V. Exª
tomar essa posição de subir à tribuna e dar as explicações que foram dadas e que nos dão mais clareza
e mais certeza da sua idoneidade, da sua capacidade.
V. Exª pode contar com o nosso apoio, com a nossa
solidariedade. O que me chamou mais a atenção – e
quero que fique bem registrado –, é quando o senhor
diz que não tem vergonha nenhuma, medo nenhum
de andar pelas ruas deste País, de olhar as pessoas
e cada uma delas nos olhos, porque o senhor tem a
certeza da sua consciência limpa e da sua consciência
tranquila. Só tem essa coragem quem realmente tem
a consciência limpa e a consciência tranquila. Então,
o senhor tem o nosso apoio e a nossa solidariedade.
Pode contar conosco!
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Obrigado, Senador.
Senador Jayme Campos e, depois, Senador Benedito de Lira.
O Jayme primeiro, Senador Benedito.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT)
– Meu caro Senador Ivo Cassol, ouvi atentamente a sua
fala, que tocou até o meu coração pela sua sinceridade
e, sobretudo, também pela sua emoção, expressando
e prestando contas naturalmente em relação a essa
demanda judicial. Lamentavelmente, eu acho que um
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homem público do calibre de V. Exª, que já foi prefeito,
governador por dois mandatos e Senador, passar por
este momento é doloroso, até porque todos nós políticos e homens públicos deste País estamos sujeitos
a ele. Entretanto, a colocação que o senhor colocou
aqui dirimiu qualquer dúvida que eventualmente tivéssemos. Tenho certeza de que aqui ninguém tem dúvida
alguma de que V. Exª apenas cometeu um erro formal
talvez, não por suas próprias mãos, mas pela comissão
de licitação, não só nas prefeituras, mas nos órgãos
governamentais deste País. De forma que eu quero
me solidarizar, na certeza absoluta de que o povo de
Rondônia, que muito deve a V. Exª pelo trabalho fértil
que realizou em prol do desenvolvimento daquele Estado, sobretudo, de forma respeitosa e competente,
quando V. Exª mandou apurar e denunciar aqueles
que queriam achacá-lo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT)
– E V. Exª teve coragem de ir à imprensa e aos órgãos
competentes para denunciar. De maneira que eu, particularmente, quero aqui dizer-lhe que V. Exª conta
comigo, sou solidário a V. Exª. Tenho aqui o prazer de
dizer ao Brasil que sou seu amigo e não me envergonho, até pelo fato de acreditar em tudo o que V. Exª
acabou de relatar desta tribuna. V. Exª, em bom momento, prestou seu esclarecimento e, para mim, nem
precisaria prestá-lo. Mas aqui tenho de manifestar o
meu apoio e a minha solidariedade.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Obrigado, Senador Jayme Campos.
Concedo um aparte ao nobre colega Benedito,
nosso Senador pelo Partido Progressista.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco Maioria/PP – AL)
– Senador Ivo Cassol, surpreendeu-me, sem a menor dúvida, quando tomei conhecimento – eu estava
no aeroporto e um amigo meu me disse – de que o
Supremo Tribunal Federal tinha tomada uma decisão
condenando V. Exª, na época em que foi prefeito. Fiquei a imaginar como são as coisas da vida da gente.
Eu o conheci quando V. Exª se filiou ao nosso Partido.
Temos essa convivência aqui que é salutar. Em todos
os momentos, percebi a importância que V. Exª tem
para o Estado de Rondônia e, particularmente, para o
nosso Partido. Mas são coisas da vida de um homem
público. Muitas vezes somos surpreendidos sem absolutamente ter nenhuma responsabilidade para com
o que aconteceu – é o gestor. Então, tudo aquilo que
é feito atendendo as regras da lei, mas se cometendo
algum erro material, formal, pode nos levar a passar
por isso. Queria lhe dizer que V. Exª continua merecendo o nosso respeito. O nosso Partido tem um sen-

Quinta-feira 15

339

54045

timento muito importante a seu respeito, pelo que V.
Exª representa na atividade política daquele Estado e
pelo que trouxe para o nosso Partido. Então, receba,
nobre Senador, a minha solidariedade e os meus cumprimentos. Tenho a certeza de que vamos continuar
juntos trabalhando para o engrandecimento deste País
e, particularmente, pelo Estado de Rondônia. Como
disse o nosso Presidente, vamos aguardar o resultado final desse julgamento. Muitas vezes faz-se um
julgamento, em determinado momento, e depois, num
momento de reflexão, os próprios julgadores haverão
de compreender que não era aquela a sentença que
V. Exª deveria receber. E poderão, inclusive, mudá-la,
porque haverá o instrumento legal que a lei ampara.
Então, nobre Senador Ivo Cassol, receba, mais uma
vez, os meus cumprimentos e a minha solidariedade.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) –
Obrigado pelo aparte, Senador Benedito. Demais Senadores que apartearam, obrigado de coração.
Meu Líder, Presidente de honra, Senador Dornelles, quero aqui dizer que qualquer Senador, Sr. Presidente Casildo Maldaner, que tiver alguma dúvida em
algum ponto que eu coloquei que eu me coloco à disposição, porque eu jamais vou deixar que alguma dúvida paire sobre esta Casa, simplesmente para querer
manter ou permanecer no meu mandato como Senador.
Esse mandato foi Deus que me deu, com o voto
do povo do Estado de Rondônia e, até o momento que
os senhores e a população do Estado acharem conveniente, com certeza eu estarei aqui os representando.
Então, agradeço – tenho carinho especial por todo
mundo – à minha família, ao meu pai que está aqui
sentado junto, a todo mundo, aos Senadores.
E digo para vocês, Senador Dornelles, que eu
não envergonhei vocês. Benedito, Senador, colega,
todo mundo, Jayme Campos, Senador Paim, eu não
envergonhei o Senado. Eu não desviei recursos. Eu
não roubei. Eu não superfaturei. Eu não paguei obra
que não foi executada. Mas, enquanto isso, há muitas
obras, há muitos desvios que aconteceram e acontecem e estão adormecidos.
Eu fui condenado por uma questão técnica. Respeito a Corte máxima do nosso País. E continuo buscando Justiça. Que Deus abençoe todo mundo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Senador Ivo Cassol, eu sei que
o momento de V. Exª não é fácil. E, como V. Exª bem
afirmou: aguarde um acórdão do Supremo para os
advogados de V. Exª verificarem os tipos de recursos
que podem ainda fazer com que essa falha técnica
seja esclarecida.
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E, como disse, naturalmente, o eminente Senador Francisco Dornelles, (…)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –(…) ver se é possível ainda caber algum recurso, infringentes ou coisa que o valha,
para poder encontrar um caminho.
Eu também quero deixar aqui, como o Senador
Ivo Cassol é catarinense de nascimento, registrada a
presença do progenitor de S. Exª, o Senador, o sempre
amigo catarinense Reditário Cassol, que se encontra
aqui no plenário, assim como a presença de diversos
amigos, prestigiando-o.
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP
– AL) – Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –Pela ordem (...)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Aqui, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –Pela ordem, o Senador...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Do lado direito aqui, também tem um “pela ordem”.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Sr. Presidente, sou eu ou o Senador Valadares?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – V. Exª pediu primeiro
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –V. Exª quer a palavra pela ordem?
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Eu estou inscrito e era
isso que eu queria perguntar, se sou o próximo orador.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –Senador Valadares, agora, na
sequência de inscrição, nós temos aqui o Senador
Wellington Dias, em permuta com o Senador Cristovam
Buarque. Depois tem o Senador Pedro Simon; depois, o
Senador Cícero Lucena; e temos aqui, como Líder, (...)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Eu estou inscrito como
Líder. E o próximo orador?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Como Líder, nós temos aqui, na
sequência, o próximo inscrito, nós temos aqui o Senador Eduardo Amorim, Senadora Kátia Abreu, Senador
Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Eu sou o próximo orador,
Presidente, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –Como Líder, não estando o Senador Eduardo Amorim nem Kátia Abreu, será o Senador Valadares, como Líder. Mas, antes de o Senador
Valadares falar, nós vamos pelos inscritos, porque o
Senador Ivo Cassol falou como Líder, cedido pelo eminente Senador Francisco Dornelles.
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Então, pela ordem, V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para fazer
uma comunicação.
Sr. Presidente, na tarde de ontem, nós tivemos
uma reunião dos Líderes do Senado Federal com a
Presidenta Dilma e eu fui designado pelo eminente Líder
Francisco Dornelles para representar o Partido naquele
encontro. Lá se tratou de diversos assuntos, inclusive
dos vetos que serão objeto de análise do Congresso
Nacional no próximo dia 20. Dizíamos à Presidenta,
Senador Valadares, que os pequenos agricultores, endividados, continuavam sendo tratados como se nada
representassem, pelo Banco do Nordeste, pelo Banco
do Brasil, exatamente pelas contas do Tesouro Nacional. E nós dizíamos à Presidenta naquela oportunidade,
Sr. Presidente, que as ações executivas continuavam
sendo feitas, mesmo com a lei dizendo que estavam
suspensas até dezembro de 2014, e a Presidenta, imediatamente, determinou à Ministra Gleisi que entrasse
em contato com o Presidente do Banco do Nordeste,
com o Presidente do Banco do Brasil, para lhes dizer
que cumprissem a lei. Não admitia que a lei não fosse
cumprida. Se as execuções estavam suspensas era
porque estavam suspensas.
Mas não é verdade, Sr. Presidente. Está aqui. Eu
recebi no meu gabinete hoje, nobre Senador Valadares,
recebi no gabinete de trabalho alguns representantes
desses trabalhadores do Nordeste brasileiro, trazen-
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do as notas promissórias, duplicatas que estão sendo
executadas, mesmo contrariando a lei.
É preciso que esta Casa cobre do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil que cumpram a lei. Cumprir
a lei não é executar. Estão suspensas as execuções
fiscais.
Então, eu queria dizer nesta Casa que a Presidenta Dilma foi muito enfática ontem, muito determinada:
mandou comunicar aos presidentes dessas instituições
que eles eram obrigados a cumprir a lei e suspender
todas e quaisquer execuções, porque é um absurdo o
que está acontecendo.
E aqui aprovamos uma medida provisória, que
estabelecia esse critério. Ela anunciou publicamente,
no lançamento do Plano Safra, aqui no Palácio e lá na
Bahia, que as operações de execução estavam suspensas por determinação de lei aprovada pelo Congresso
e por ela sancionada.
Então, Sr. Presidente, é lamentável, mas é assim
mesmo. Eu me lembro que, quando eu era mais jovem,
mais jovem é um homem de mais idade, me dizia Valadares, porque ele glorificou a minha trajetória política, trabalhando sempre para ajudar aos pequenos, e
essa pessoa me dizia o seguinte: “Você vai ter muitas
frustrações e decepções na vida, porque é muito difícil
ajudar os pequenos.” Mas eu vou continuar com esse
trabalho. Eu vou continuar seguindo o meu roteiro político, fazendo mais por aqueles que, na verdade, merecem que sejam tratados melhor.
Por isso, Sr. Presidente, essa é a reclamação que
eu faço. E apelo, daqui, para a Ministra Gleisi e para a
Presidente da República: determinem a esses presidentes que, se contrariarem a decisão do Congresso
Nacional, cabe à Presidenta demiti-los dos cargos, gerente ou quem quer que seja. Por quê? Porque a lei é
para ser cumprida, doa a quem doer, seja ele pequeno ou grande. Não é a lei apenas para os pequenos e
nada para os grandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Mesa recebe a comunicação
de V. Exª, Senador Benedito de Lira, em prol dos Municípios que representa, toda a região do Nordeste e
dos produtores rurais principalmente, conforme expõe
nessa comunicação.
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP
– AL) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Com a palavra, em permuta
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com o Senador Cristovam Buarque, o eminente Líder
Wellington Dias.
Só para deixarmos claro: logo após a palavra de
V. Exª, nós temos aqui, como Líderes inscritos, Eduardo Amorim e Kátia Abreu. Como não se encontram,
deverá ser o Senador Antonio Carlos Valadares, como
Líder. Depois, serão os inscritos: Senador Pedro Simon,
não estando; Cícero Lucena, não estando; nós temos
aqui o Senador Paulo Paim, que falará depois.
Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, saudar
V. Exª, Senador Casildo, homem experiente; saudar
aqui todos os produtores aqui presentes e dar aqui
um testemunho da reunião que tivemos ontem com
a Presidenta Dilma, onde os líderes, em nome das
bancadas do Nordeste – aqui destaco a bela defesa
do Senador Benedito de Lira, da nossa gloriosa Alagoas, que ali fez um contundente depoimento sobre
a situação de cobranças, de execuções feitas no seu
Estado –, e eu também tratei do meu Estado, o Piauí,
também o Senador Eunício tratou do Estado do Ceará,
para citar alguns dos líderes nordestinos.
Quero aqui, como bem disse o Senador Benedito de Lira: qual é a situação? A Presidenta esteve no
Ceará, numa reunião da qual participamos, depois,
na Bahia, e ali anunciou para todo o Brasil, no entendimento que fez com a bancada nordestina, com governadores do Nordeste, com a cobrança dos produtores do Nordeste, levando em conta claramente que
nós tivemos um dos momentos mais duros da nossa
região, não apenas no ano de 2012, mas também no
ano de 2011 e continua no ano de 2013. Já vinha essa
situação de anos anteriores. Eu quero destacar que
aqui nós tivemos no debate alguns avanços que são
fundamentais, por isso é importante. Neste instante,
nós estamos negociando, na Medida Provisória nº 610,
alguns pontos que foram vetados. Estamos tratando
para, exatamente, melhorar essas condições.
Vejam, em projetos anteriores, nós tínhamos vários programas que ficavam de fora por duas razões
principais: a primeira, a fonte dos recursos. “Ah, isso
aqui é do FAT, não pode. Ah, isso aqui é de tal linha
de financiamento; vem do BNDES, não pode.” E ali
ficou acertado que a regra vale para qualquer fonte
de financiamento. Segundo: é uma regra que também
nos escapou aqui durante várias leis que fizemos na
última década e também nesta. Passou-se a usar o
termo Programa de Agricultura Familiar. E, na verdade,
é um programa que nasceu no Governo do Presidente Lula, em 2003. Antes, em 2002, 2001, ou seja, nos
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anos anteriores, o termo utilizado era mini e pequenos
produtores ou pequenos produtores rurais.
Em uma reunião técnica que tivemos, da qual
participei, com o Ministério da Fazenda, com os bancos e a área jurídica... Por que a gente aprova uma lei
e continua a execução? Porque a lei, a rigor, é apenas
para os contratos que são do Pronaf ou para os contratos que têm recursos do FNE ou...
Então, agora nós aprovamos aqui uma regra que
atende a todos os produtores. É anistia? Não. Mas é
uma redução de até 85%, o que é importante. E mais
ainda: tem uma regra que foi negociada com a própria
Presidenta da República. A regra... Disse a ela: “Presidente, se não tiver uma lei, uma regra estabelecendo
que ficam suspensas todas as execuções, arquivadas
e encerradas. E depois, caso o produtor requeira esse
processo judicial, vai dar problema. Então, ponha na
lei. E foi colocado na lei. É isso o que nós aprovamos
aqui no Senado e na Câmara.
Então, ontem o que eu quero destacar é que a
Presidenta ficou, inclusive – devo dizer aqui – irritada. Na mesma hora, pegou o telefone e tratou com o
Presidente do Banco do Nordeste, Ari Fontana, que
estava naquele instante reunido com sua diretoria,
determinando que ele tomasse imediatamente uma
providência. Então, deve ter sido publicada hoje uma
portaria, uma circular do Banco do Nordeste para toda
sua rede, obrigando todos os gerentes, todas suas
equipes a obedecerem à lei. Meu querido Senador
estava lá. Agora é sob pena da lei, para não usar outros termos aqui.
Então, o que quero dizer é que estão corretos os
produtores em virem à luta. Infelizmente, mesmo em
situações em que se tem uma vitória, como essa da
lei, ainda se tem uma situação dessa de má vontade
para o seu cumprimento. É a burocracia brasileira. Mas
agora acho que isso vai funcionar. E estaremos atentos
para o funcionamento.
Eu queria saudar todos os produtores presentes, todas as lideranças também. Quero saudar os lá
do meu Estado do Piauí, que também estão sempre
cobrando, presentes nessa luta.
Ao mesmo tempo, estamos trabalhando com muita preocupação em relação a esse novo período. Não
é porque choveu em algumas regiões que resolveu o
problema. Nós tivemos perdas reais em muitas regiões.
Por exemplo: estamos trabalhando as condições
para ter o aumento inclusive da cota para o abastecimento do milho, um conjunto de outras formas de
sustentação dos animais, de garantias para novos financiamentos. Por isso é importante a suspensão da
execução. Por isso é importante tirar da inadimplência,
para que o produtor não só tenha a solução do seu
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contrato, como ainda condições de tirar o novo contrato de financiamento.
Isso interessa não a vocês, produtores. Isso interessa ao Brasil. É ao Brasil que interessa ter mais
produção. E se a gente tira da capacidade, da condição de produzir dos nossos produtores, certamente,
quem perde é o povo brasileiro, que tem a condição
de produção rebaixada.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio
Governo/PSB – SE) – Senador Wellington, V. Exª me
concede um aparte?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Com o maior prazer, Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Senador Wellington, antes de iniciar
o seu pronunciamento, V. Exª começou falando de um
assunto a que se referiu o nosso Senador Benedito de
Lira, de Alagoas, que é altamente constrangedor para
os produtores rurais, os pequenos produtores rurais
do Nordeste, principalmente aqueles que sofreram as
consequências e os efeitos da longa estiagem que se
abateu sobre a nossa região nordestina. Lamentavelmente, o Brasil ainda é assim. Nós aprovamos aqui
alguns dispositivos que beneficiaram substancialmente
não só a agricultura familiar, mas a agricultura de modo
geral. E uma luta encetada durante vários e vários anos
foi em parte bloqueada com o veto da Presidenta da
República, e esse veto vai ser (Palmas.) apreciado na
próxima terça-feira, com a anuência do Relator, o Senador Eunício Oliveira, que disse que havia negociado com o Governo Federal, com a equipe econômica.
Nós pensávamos que não haveria nenhuma resistência do Poder Executivo aos dispositivos contidos naquela Medida Provisória nº 610, que se converteu em
lei, mesmo com o veto presidencial. De outro lado, o
seguinte, como é que os bancos oficiais... Ninguém,
neste País – está na Constituição –, pode desconhecer
a obrigatoriedade de uma lei, o cumprimento de uma
lei, ninguém pode se dar por ignorante, por analfabeto, por alguém que desconhece o cumprimento da lei
depois que ela é sancionada pela Presidenta da República, com referência à suspensão das execuções
judiciais. É lamentável que uma portaria, que tem um
valor apenas simbólico, tenha mais força do que a lei.
Quer dizer, no Brasil, as coisas se invertem. Primeiro,
tem que se apresentar uma portaria para a lei valer,
quando deveria ser o contrário: a portaria só deveria
existir depois de uma lei. São as coisas do Brasil que
precisam, de uma forma ou de outra, acabar porque
nós estamos hoje numa democracia participativa. As
manifestações aí estão dizendo desse jeito. E uma democracia em que o cidadão tem todo o direito de ver a
lei aplicada sem nenhuma restrição. Então os bancos
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oficiais, que observam diuturnamente o que acontece
no âmbito financeiro, deveriam ter acompanhado também no âmbito legislativo e no âmbito da Presidência
da República o que é direito do produtor rural. A portaria no Brasil, hoje, tem mais força do que uma lei
aprovada pelo Parlamento. Lamentavelmente. (Palmas.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu quero cumprimentar o nosso valoroso
e experiente Senador Valadares, que teve também a
experiência de governar o seu Estado, com muita competência, muito querido por todos nós e pelo seu povo.
Vejam só, hoje a gente tratou, no Colégio de
Líderes, aqui no Senado, com o Presidente Renan,
inclusive para que sobre a Medida Provisória nº 610
a gente possa ter as condições desse entendimento.
Por quê? Porque na votação do veto nós temos duas
alternativas: manter o veto ou derrubar o veto. Para
derrubar o veto, precisamos de quorum qualificado.
Precisamos de 49 aqui no Senado; precisamos de
308 lá na Câmara.
O que nós colocamos? Vou citar. Nós tivemos
agora entendimento em relação ao veto que foi feito
no Ato Médico, em relação ao veto que foi feito num
projeto que trata de um conjunto de incentivos que
foram dados ao setor produtivo, empresarial, na área
da indústria, especialmente e, da mesma forma, há,
da parte do Governo, uma compreensão tratada com
o próprio Relator daqui, o Senador Eunício, que disse
para a Presidenta: “Presidenta, as coisas que eu coloquei no projeto foram tratadas com o Governo, está
certo? Então é preciso ter sustentabilidade”.
Então ela colocou ontem, claramente, a disposição de fazer esse entendimento. São 85 vetos apenas
na Medida Provisória nº 610. E é verdade que tem muita
coisa ali que não foi combinada, que veio da Câmara,
que não foi combinada com o Palácio. Então há a ideia
é separar o joio do trigo.
Mostramos, inclusive, que dessa forma ela ficou
menos avançada, com menos benefícios para os produtores do que tinha na anterior. Em razão disso, nós
abrimos esse processo de negociação, de entendimento, e acho que vamos ter, sim, o entendimento. Não
havendo o entendimento, é no voto que vamos tratar.
Senador Eduardo Amorim, com o maior prazer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Aí são 41 votos, não é, Senador?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Quarenta e um. Eu falei 49? São 41,
desculpe.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Senador Wellington Dias, obrigado pelo
aparte. Quero aqui também expressar minha preocupação com vários vetos. V. Exª fala, neste momento,
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na Medida Provisória nº 610. Entre outros aspectos,
veja, aquela pessoa que conseguiu com muito trabalho,
com muita força, com muita determinação, querendo
honrar realmente os seus compromissos, colocar em
ordem, cumprir os seus compromissos financeiros com
as instituições bancárias em perfeita ordem, em dia,
esse está sendo também penalizado. Esses terão suas
dívidas refinanciadas, é verdade, um grande avanço,
mas esses que conseguiram manter, com muito sacrifício, apesar das inúmeras perdas com a seca, esses
realmente terão uma taxa de juros muito maior do que
aqueles que não conseguiram, por motivos diversos,
pagar as suas dívidas. O justo é aquilo que está na
medida provisória, que, infelizmente, foi vetado: que
todos tivessem a mesma oportunidade, aqueles que
não puderam honrar os seus compromissos, como já
foi dito, pelo que se passou e pelo que está passando ainda o Nordeste brasileiro e o Norte de Minas, e
também aqueles que conseguiram cumprir, com muito
sacrifício, muitas vezes se desfazendo do seu patrimônio por um valor muito menor, mas que mantivesse ali
as suas contas em perfeita ordem. A gente não pode
penalizar essas pessoas também; elas foram justas.
Muitas vezes, para poder cumprir aquele compromisso, ela teve que se desfazer de muitos bens. Assim, o
certo, o justo, é como estava na medida provisória, ou
seja, os juros iguais para todos. Mas isso, infelizmente, não foi seguido e esse assunto foi vetado. Por isso
a gente pede realmente o apoio de todos os amigos
e colegas para que analisem com muito carinho essa
situação também. São diversas situações, como aqui
já foi destacado por V. Exª e pelo Senador Valadares,
e, como foi discutido hoje entre os Líderes, é preciso
analisar para que a justiça seja feita e para que não
se traga prejuízos, nem para aqueles que não conseguiram cumprir os seus compromissos, nem para
aqueles que, com muito sacrifício, também cumpriram
os seus compromissos, volto a dizer, muitas vezes se
desfazendo daquilo que tinham e do que não tinham
para manter os seus compromissos com as instituições
bancárias. Muito obrigado, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo /PT – PI) – Concordo com V. Exª e lembro que
esse tema da taxa de juros é também um dos temas
que foi levantado exatamente para justificar a necessidade da correção.
Sr. Presidente, quero, portanto, manifestar aqui –
e tenho certeza de que falo não apenas como Senador,
mas como Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores e do Bloco – essa posição nossa de buscarmos
as condições de corrigir qualquer injustiça que tenha
acontecido, especialmente em relação aos que mais
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precisam; aqueles que ora perdem com enchentes,
ora perdem por irregularidades de chuvas.
Eu quero ainda, Sr. Presidente, antes de tratar
de um tema aqui bem rapidamente, dizer que hoje tivemos uma reunião importante no Ministério das Cidades, quando tratamos de uma situação na região
Sul de Teresina. Nós temos lá um conjunto de projetos habitacionais que foram aprovados, somando-se
a um conjunto de alguns que já foram executados ou
que estão em execução, e surgiu um problema. Houve uma mudança de regra – e está correta a regra,
eu devo afirmar aqui –, a necessidade de se ter o cuidado, junto com áreas em que há concentrações de
habitações para quem não tinha, de se ter a escola, a
creche, a unidade de saúde, enfim, os equipamentos
necessários, além de um plano voltado para a mobilidade urbana, voltado para a empregabilidade, para
a presença de comércios, enfim. Para quê? Para que
a gente não tenha certo empurrar dos mais pobres,
dos sem-teto, para regiões onde estão distantes dos
serviços essenciais às pessoas, às famílias, especialmente nessas áreas como saúde, educação, a compra
de serviços e manutenção do seu lar. Ali foi feito um
entendimento com a prefeitura de Teresina, com a Caixa Econômica Federal, com o Ministério das Cidades,
com as empresas, nessa direção. Quero saudar vários
empreendimentos, como o Angicos e vários outros que
estão ali para serem regularizados.
Destaco aqui, ainda, que hoje, em entendimento com a Ministra Miriam Belchior, fruto da reunião de
ontem com a Presidenta Dilma, as condições para o
início de uma obra que foi incluída no PAC, ainda no
ano de 2010. Por razões técnicas, quando saiu o cronograma financeiro, em 2011, ela terminou não tendo
plano de execução. Agora é dada a condição de retornar, que é a BR-235, o trecho que liga a região de
Redenção do Gurguéia, Gilbués, em direção a Santa
Filomena. Está ficando pronta, é uma execução feita
por uma parceria do Ministério dos Transportes, DNIT,
com o Governo do Estado, e agora outro trecho, que
vai da região dos cerrados à região de Bom Jesus do
Gurguéia, passando próximo a Santa Luz, no Piauí, à
cidade de Guaribas, até chegar à cidade de Caracol,
próxima de São Raimundo Nonato, na divisa com a
Bahia, uma região muito rica, porque de um lado estão o Parque Nacional Serra da Capivara e o Parque
Nacional da Serra das Confusões e grandes reservas
minerais de fósforo, níquel, calcário, manganês, argila branca. Enfim, há necessidade dessa rodovia para
o seu desenvolvimento, além, é claro, da produção e
criação de animais.
(Soa a campainha.)
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – E também o compromisso de que a BR...
A probabilidade é de que, na reunião do Conselho de
setembro, a gente tenha as condições de inclusão do
início dessa importante obra.
A outra, a BR-222, um trecho que vem de Piripiri,
onde está o Parque Nacional Serra da Capivara, uma
cidade já próxima a Parnaíba e ao Ceará, em direção
à Batalha, à cidade de Esperantina, em direção a Matias Olímpio, saindo pelo lado do Maranhão. Destaco
aqui o trabalho do ex-Deputado Federal Themístocles Sampaio, que foi um dos Parlamentares mais
idosos a fazer parte desta Casa, do meu Estado, que
faleceu recentemente; o Deputado Marllos Sampaio,
outro Parlamentar dessa região, que colocava emendas para essa região, botava e era perdida. Por quê?
Porque não entrava no Programa de Aceleração do
Crescimento. Agora a gente tem as condições de ver
essa obra realizada.
Tenho defendido, desde que fui governador, a
gente trabalhou as condições de projeto, precisa da
sua aprovação, para que a gente possa ter a inclusão
nas novas obras do PAC, como foi o compromisso da
Presidenta Dilma e da Ministra Miriam Belchior.
Sr. Presidente, quero aqui, bem rapidamente,
registrar que amanhã devo estar na cidade da Parnaíba, juntamente com outras lideranças do Governo
Federal; do Legislativo, com Parlamentares como o
Senador Cyro Miranda, que me confirmou que estará
lá, o Senador João Vicente, Deputados como Assis
Carvalho e vários outros; certamente o Senador Mão
Santa estará lá na Parnaíba. É o aniversário de 169
anos da Parnaíba. Quero começar aqui dando os parabéns, porque esse aniversário, na verdade, é hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo /PT – PI) – Em razão das votações aqui, não pude
ali comparecer. São duas cidades importantes, que
tocam muito, pelo meu sentimento, também o meu
coração. Parnaíba, a nossa capital do litoral piauiense,
e a capital do meu Estado, a nossa querida Teresina.
Parnaíba, como eu disse, celebra nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, seus 169 anos. A antiga vila,
São João da Parnaíba, uma das mais antigas do Brasil,
foi um dos mais importantes centros econômicos do
Brasil Colônia, com o porto exportando para a Europa manteiga, borracha da maniçoba, o couro. Por isso
que se canta – e não é no Piauí que se canta, é lá em
Minas Gerais: “O meu boi morreu, o que será de mim,
mande buscar outro, [...] [meu bem], lá no Piauí”. Na
verdade, eram os mineiros, que eram abastecidos de
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carne a partir do Piauí, que cantavam “Manda buscar
outro [...] lá no Piauí”...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo /PT – PI) – ... e também Portugal. Ali saíam embarcações a vapor, por isso que a gente está cobrando
as condições da conclusão do Porto de Luís Correia,
porque, no passado, a gente já teve... O Barca do Sal,
que foi trabalhado pelo nosso ex-governador e Senador Alberto Silva.
Então, atualmente, Parnaíba continua a mostrar
sua força, sendo a segunda maior cidade do Piauí e
a quarta do Nordeste em desenvolvimento econômico, segundo o anuário Multi Cidades – Finanças dos
Municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos.
Com uma população de aproximadamente 146 mil
habitantes, Parnaíba tem belezas naturais indescritíveis.
É chamada carinhosamente de capital do Delta,
capital da rota das emoções. Ali de um lado a região
de Jericoacoara e do outro a região de Camocim, onde
está o Delta do Parnaíba, é o portal de entrada para
o único delta em mar aberto das Américas: o Delta
do Parnaíba.
Parnaíba vive atualmente uma situação confortável de desenvolvimento que pode ser visto em setores
como comércio e habitação.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo
/PT – PI) – Destaco aqui o trabalho do ex-prefeito José
Hamilton, com quem fiz importantes parcerias; o atual
prefeito do nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, Florentino Neto, que desenvolve ali um belíssimo
trabalho com a sua equipe, com o nosso vice-prefeito,
vereadores e todas as lideranças.
Mas como nos grandes centros em desenvolvimento, Parnaíba ainda apresenta algumas carências:
estamos trabalhando para que o Aeroporto Internacional de Parnaíba entre na rota dos voos regulares,
principalmente para que seja possível aproveitar melhor a localização turística estratégica entre o litoral do
Ceará e os Lençóis Maranhenses.
Fiz um convite à Presidenta para ir agora, nos
próximos dias, ao Piauí, ir a Parnaíba, para que ali possa inaugurar uma obra destacada que é o linhão que
leva energia da região de Piripiri para o nosso litoral e
permite inclusive a venda de energia eólica que ali é
produzida na região da Pedra do Sal. Também destaco,
quanto a esse aeroporto, a inclusão no plano nacional
de aeroportos regionais.
Também quero fazer uma homenagem, Sr. Presidente, à minha capital Teresina, que completa 161
anos na próxima sexta-feira, dia 16.
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Teresina, também chamada cidade verde, possui
o melhor Índice de Desenvolvimento Humano do Piauí,
acima de 0,8, muito desenvolvido pela classificação das
Nações Unidas, encabeça o crescimento social e econômico pelo qual o Estado passa nos últimos 10 anos.
E como diz a música: “Ai, troca, quem troca, destroca. Minha Teresina não troco jamais”!
Essa cidade me recebeu ainda como adolescente
e ali tive acesso à educação, fiz o meu ensino médio,
técnico em contabilidade...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo
/PT – PI) – ... pude ingressar numa universidade, ter
o meu primeiro emprego, constituir uma família com a
minha esposa Rejane e ter nossos filhos, todos nascidos em Teresina.
Ainda temos muito a conquistar na nossa capital.
A nossa capital é nova e tem potencial para crescer,
principalmente em setores como comércio, comércio
varejista e comércio atacadista, turismo e, como grande centro prestador de serviço, industrializador. Hoje
somos o maior polo de negócios e serviços do meio
norte do Brasil. Estamos aqui entre o Norte e Nordeste, entre a Região Amazônica e o Nordeste e a Região
Centro-Oeste e podemos nos transformar num polo de
desenvolvimento cada vez maior.
É hoje um grande polo de saúde, para citar um
exemplo desenvolvido, referência para todo o Brasil.
Então, aliás, quero destacar aqui uma luta travada.
Ligaram hoje as pessoas das entidades ligadas a pessoas com deficiência pedindo ao Governador Wilson
Martins que possa garantir os recursos necessários
para o complexo de reabilitação, que teve um crescimento muito grande na quantidade de atendimento
durante seu Governo.
Presto aqui a minha homenagem aos homens e
mulheres que acreditaram no potencial dessas duas
cidades, Teresina e Parnaíba. Parabéns aos parnaibanos, aos teresinenses e a todos aqueles que acreditam no meu Piauí. Parabéns pelas conquistas e por
tudo aquilo que virá!
Nas duas cidades temos uma grande agenda de
inaugurações, lançamentos de obras. Se Deus quiser,
estaremos presentes, na próxima quinta-feira, amanhã,
em Parnaíba; na sexta-feira, à tarde, espero estar de
volta, para lá do Poti Velho, que é a região onde teve
origem Teresina, possamos ali cortar o bolo e cantar
parabéns com o povo das origens de Teresina.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo /PT – PI) – Muito obrigado pela tolerância, Sr.
Presidente.
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Que Deus abençoe a todos!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Wellington
Dias, Líder do Partido dos Trabalhadores, como sempre fazendo uma bela exposição sobre o trabalho da
Presidenta Dilma e o seu trabalho no Estado.
Passamos de imediato a palavra, como Líder, ao
Senador Antonio Carlos Valadares, que permutou com
o Senador Eduardo Amorim.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar eu
gostaria de agradecer ao Senador Eduardo Amorim,
nosso companheiro de Bancada de Sergipe, por ter
feito a permuta comigo, tendo em vista que logo em
seguida terei um evento inadiável. Agradeço a V. Exª
Senador Eduardo Amorim pela gentileza.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sob a
minha coordenação, realizou na última sexta-feira,
dia 9 de agosto, em Aracaju, capital do meu querido
Estado, o Seminário de Desenvolvimento Regional e
Turismo no Nordeste.
O encontro, que reuniu importantes lideranças
políticas e empresariais de Sergipe e do Nordeste,
trouxe grandes notícias para a região, notadamente
para o nosso Estado.
Durante o evento foram assinados documentos
que representam significativos investimentos para o
desenvolvimento econômico e turístico do Nordeste.
Em primeiro lugar, a autorização para a licitação
do anteprojeto da primeira etapa da construção do Canal de Xingó, com 130km, mas, no total, o canal terá
305km de extensão. Esse documento foi assinado pelo
Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e
pelo Governador em exercício, Jackson Barreto.
Outro documento importante foi o acordo entre
o Ministério do Turismo e o Governo de Sergipe para
a potencialização da atividade turística em Aracaju,
com destaque para a reforma e a ampliação do Centro de Convenções.
A construção desse Centro de Convenções iniciou-se no primeiro governo de João Alves Filho, hoje
Prefeito da capital, e foi terminada quando eu fui Governador de Sergipe. Por coincidência, agora será
ampliada essa obra, proporcionando, sem dúvida alguma, grandes possibilidades, grandes perspectivas
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para o desenvolvimento turístico de eventos na cidade
de Aracaju.
Outro documento que eu quero assinalar é o Pacto
de Sinalização Turística entre o Ministério do Turismo e
a Prefeitura Municipal de Aracaju para a implantação,
melhoria e expansão da sinalização turística da cidade.
Nós sabemos que os turistas que visitam qualquer cidade têm que encontrar uma boa sinalização;
do contrário, eles se perdem nas ruas, nas avenidas,
nos bairros e não têm o direcionamento correto sobre
onde ficam os centros de convenções, onde se encontram os mercados, os restaurantes, as praias. Enfim,
todos aqueles monumentos históricos que integram
a cidade devem ser objeto de preocupação do administrador. É importante colocar à disposição do turista
uma sinalização competente e adequada.
O Ministro do Turismo assinou com o Prefeito de
Aracaju justamente esse acordo para a implantação na
cidade de Aracaju, nossa capital, de uma nova sinalização, beneficiando assim todos os nossos visitantes.
No seminário, Sr. Presidente, também foram feitas
exposições pelos Ministros Fernando Bezerra Coelho,
da Integração Nacional, e Gastão Vieira, do Turismo,
sobre ações de suas pastas para o Nordeste; pelo
Secretário de Turismo de Sergipe, Elber Batalha Filho, sobre a experiência em Sergipe, no turismo e no
desenvolvimento; pelo Presidente da Confederação
Nacional do Turismo, Nelson de Abreu Pinto, sobre a
contribuição das entidades representativas do turismo
para o desenvolvimento dos Municípios; e também
pelo Secretário de Turismo de Pernambuco, Alberto
Feitosa, sobre o potencial turístico do Nordeste como
gerador de progresso e desenvolvimento da região; e
pelo Coordenador de Gestão de Conteúdo e Informação
de Produto da Embratur, Vicente José de Lima Neto,
sobre os principais desafios para o desenvolvimento
do turismo na região Nordeste.
Na ocasião, Sr. Presidente, destaquei os avanços
dos investimentos de Sergipe no desenvolvimento e na
promoção do turismo, lembrando a importância dessa
atividade para o progresso econômico da região. O turismo é cada vez mais uma ferramenta fundamental
– disse eu naquela ocasião – para o desenvolvimento
regional, o que deixa clara a necessidade de fomentarmos, cada vez mais, a atividade turística, identificando
suas potencialidades produtivas e o incremento de seu
dinamismo econômico.
O seminário foi uma reunião histórica não só
pela presença de dois Ministros de Estado, vários Senadores da República, Senadores do PSB – Rodrigo
Rollemberg, Lídice da Mata e Capiberibe, do Estado
do Amapá –, Senadora Maria do Carmo, Deputados
Federais – Laercio Oliveira, Valadares Filho, Mendonça
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Prado, Fabio Reis, Márcio Macedo e Rogério Carvalho
–, empresários e outras lideranças políticas regionais,
mas, principalmente, pelos resultados concretos e objetivos que já apresentou, como a assinatura para a
autorização da licitação do anteprojeto do Canal de
Xingó, uma obra fundamental não só para Sergipe
como também...
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) –... para todo o Nordeste,
que transforma em realidade o sonho de todo o povo
sergipano, especialmente do povo da região do Semiárido. É a água da libertação.
Concedo, com muito prazer e alegria, um aparte
ao nobre Senador Eduardo Amorim.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Obrigado, Senador Valadares. Quero aqui
parabenizá-lo pelo grande feito para o nosso Estado
de Sergipe, pelas conquistas, pelo grande seminário
realizado, pela comissão que o senhor preside, a CDR.
Como V. Exª já disse, o seminário contou com a presença de diversos Parlamentares, de autoridades não
só do nosso Estado, mas também de outros Estados.
Foi belíssimo e muito bem-organizado. Infelizmente,
por um compromisso já marcado anteriormente, não
pude estar presente. Justifico aqui, mais uma vez, a
minha ausência. A Maternidade São José, uma instituição de caridade que funciona em Itabaiana, com
quase meio século de existência, e onde nascem, por
mês, quase 400 crianças de toda a região do agreste
do sertão sergipano, recebeu um título importante da
Câmara dos Deputados: o título de Hospital Amigo
da Mulher, em homenagem ao Dr. Pinotti. Então, eu
já havia marcado esse compromisso com muita antecedência e, quando retornei à capital, o seminário já
estava se encerrando. Mas parabenizo V. Exª e todos
aqueles que ajudaram a realizar esse tão importante
seminário, um seminário vitorioso. Parabéns, Senador!
Sei que não é fácil fazer um seminário como aquele,
mas os depoimentos que eu ouvi confirmam realmente
a sensação de vitória e de conquista. E que bom que
este sonho talvez esteja próximo agora: o Canal de
Xingó. Como V. Exª disse, no primeiro momento, serão
130km, pegando a primeira parte da Bahia e entrando
um pouco em Sergipe. Espero que o Governo Federal
continue fazendo os 200km restantes, que terminam
exatamente na Bahia, no Rio Sergipe, atravessando
praticamente todo o nosso sertão e levando esperança.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Rio São Francisco.
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O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Ele sai do Rio São Francisco e termina
lá no Rio Sergipe...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Isso.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – ... perto de Nossa Senhora da Glória.
Essa esperança já vem de muitos anos com esse tão
sonhado Canal de Xingó para o nosso Estado. E outra
grande vitória realmente é o Centro de Convenções.
Sergipe, neste ano, vai sediar um grande evento na
área médica: o 60º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, só com anestesiologistas. Conseguimos fazer
com que esse congresso fosse realizado em Sergipe
há quase treze anos, mas, infelizmente, de lá para cá,
não houve praticamente nenhum investimento nessa
área para a renovação do nosso Centro de Convenções, para melhorar e aumentar a sua capacidade,
como estamos recebendo agora. Sergipe precisa, sim,
de mais investimentos, investimentos como esse, que
tragam esperança para o nosso povo, para a nossa
gente, porque sabemos que não está absolutamente
nada fácil. Mais uma vez parabenizo o senhor e toda
a equipe da CDR pelo grande evento realizado lá no
nosso pequenino Estado de Sergipe, mas que tem um
coração enorme.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Agradeço, Senador Eduardo Amorim, o reconhecimento ao trabalho realizado pela CDR, nossa Comissão de Desenvolvimento
Regional, que levou para Sergipe dois Ministros que
anunciaram obras importantes para o nosso Estado
e assinaram documentos com o nosso Governador
em exercício, Jackson Barreto, que dão continuidade,
sem dúvida alguma, àqueles pleitos realizados anteriormente pelo Governador Marcelo Deda, que está
adoentado – estamos torcendo pela sua recuperação
e rezando por ele.
Quero também dizer a V. Exª, Senador Eduardo
Amorim, que realmente esta obra do Canal de Xingó é
uma obra monumental, que vai levar para o Semiárido
do Estado de Sergipe, a começar lá de Poço Redondo
e Canindé, passando por Nossa Senhora da Glória,
Monte Alegre, Feira Nova, o lenitivo da água potável
durante as longas estiagens.
Hoje, nós temos ainda a humilhação do carro-pipa e também um grande prejuízo para aquela bacia
leiteira, cujo centro é Glória, que precisa de água para
a manutenção dos rebanhos. Sem água, não há possibilidade de produção de leite nem de carne, tampouco
de fornecimento de água potável para a população.
E, assim também, o canal servirá de fonte para a
produção de frutas, a fruticultura, através do processo
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de irrigação. Esta água vai nascer lá em Santa Brígida
e também em Paulo Afonso, na represa, na usina de
Paulo Afonso, e descerá para o Estado de Sergipe,
pelo sistema...
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – De gravidade.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – ... de gravidade, sem
gastar um tostão para a produção de energia elétrica,
de bombeamento.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Diferente de outros canais.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Por isso, vai ser uma
grande conquista quando esta obra estiver terminada.
No nosso Estado, na primeira etapa, ela vai entrar
nos Municípios de Poço Redondo e Canindé de São
Francisco; na segunda etapa, vai ingressar nos demais
Municípios. E será uma obra que terá repercussão não
apenas no Estado de Sergipe como também em todo
o Nordeste, porque a produção advinda da irrigação
vai, sem dúvida alguma, servir de barateamento dos
preços dos produtos alimentícios. Além do mais, é a
maior obra, em termos de montante de recursos financeiros, já realizada na história de Sergipe. Quando ela
estiver completamente terminada, em termos de hoje,
custará em torno de R$6 bilhões; só a primeira etapa
custará cerca de R$2 bilhões.
A maior obra que nós tivemos, que foi a Adutora
do São Francisco, custou em torno de R$200 milhões.
Digo isso para que possamos fazer a comparação entre
a magnitude da obra a ser realizada pelo Governo da
Presidenta Dilma, através do Ministério da Integração
e da Codevasf, e as demais obras que foram realizadas no Estado de Sergipe, como, por exemplo, a Ponte Gilberto Amado, a Ponte Jornalista Joel Silveira, a
Ponte do Atalaia, a Ponte João Alves. Não há como
compará-las, em termos de investimento financeiro,
com aquilo que vai fazer o Governo da Presidenta
Dilma, executando esta obra histórica, que é o Canal
de Xingó, para a independência econômica do nosso
Estado e a assistência hídrica aos nossos sertanejos.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/PSC
– SE) – Já merecíamos isso há mais tempo, Senador,
mas que bom que a Presidente Dilma está proporcionando isso ao nosso Estado, aliás, não só ao nosso
Estado, mas também para uma região extremamente
pobre e carente, que é o noroeste da Bahia! Queria
lembrar que o rio estará mais pleno, mais cheio, exatamente no período em que convivemos com a seca.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Obrigado.
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Sr. Presidente, para encerrar, na oportunidade,
recebi do Secretário de Turismo de Pernambuco, Sr.
Alberto Feitosa, que representava todos os dez secretários ali presentes, uma carta, em nome de todos
eles, solicitando a interferência da nossa Comissão
junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para
solucionar graves problemas enfrentados na aviação
comercial brasileira, como a prática de preços elevados das passagens, a falta de regularização do setor
quando da introdução ou subtração de voos e a falta
de medidas eficazes para a correção de discrepâncias
existentes no setor.
Hoje, na reunião da CDR, coloquei o assunto em
pauta. Vamos convidar não só o Ministro da Aviação Civil
como também, em outra audiência, os representantes
da Anac e das empresas aéreas para sejam ouvidos
pela Comissão e, através de um debate qualificado,
possamos tirar todas as dúvidas e encaminhar soluções para o setor turístico do nosso País, notadamente
o setor de aviação.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela oportunidade. Aproveito para agradecer a presença dos prefeitos municipais, da imprensa falada, escrita e televisada e, também, a presença da Assembleia Legislativa,
que se fez representar pela nossa Deputada Estadual
Conceição Vieira; do Presidente da Câmara de Vereadores, Vinícius Porto, e de vários vereadores de todo
o Estado. Enfim, um acontecimento regional, que se
tornou, na verdade, um acontecimento nacional, pela
presença de ministros tão importantes do Governo da
Presidenta Dilma.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, esse foi o Senador
Antonio Carlos Valadares.
Passamos agora a palavra ao Senador Eduardo Amorim, que gentilmente tinha permutado com o
Senador.
Eduardo Amorim com a palavra. Em seguida,
se o Senador Eduardo Amorim puder presidir por alguns minutos, para que eu faça um pronunciamento,
assim eu farei.
V. Exª fala pelo tempo que entender necessário.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Com muito prazer, Presidente,
com muita honra.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos
os que nos acompanham pelas redes sociais, em uma
entrevista recente, perguntaram-me a respeito da situação dos serviços básicos prestados à nossa popula-
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ção. Infelizmente, as ruas têm manifestado e têm dito
o quão precisamos melhorar.
A situação da saúde pública, por exemplo, da
educação, da segurança não é nada boa, Presidente, infelizmente. No meu Estado, o Estado de Sergipe, não é nada diferente. A situação é muito ruim. E
o que está acontecendo para que estejamos em uma
situação em que a sensação de insegurança seja tão
grande? Inúmeros são os estudiosos do direito e de
outras áreas que apontam a educação, ou a má qualidade dela, como a principal causa de situação em que
o País se encontra, ou no que se refere à segurança
pública especialmente.
Acredito que talvez o cerne da questão esteja relacionado à falta de investimento na área da questão dos
recursos humanos, na necessidade de qualificar esses
recursos humanos, bem como na própria estrutura no
que diz respeito à educação pública em todo o País.
Temos bons exemplos pelo mundo. Cito aqui um,
a Finlândia, que em poucos anos conseguiu sair de
uma situação relativamente ruim na educação e, em
menos de dez anos, chegou à situação extremamente
boa, ou ótima, ou quase ótima, que levou aquele país
a ser apontado como o que tem o melhor sistema educacional de todo o Planeta atualmente.
Segredo para isso? Priorizar três áreas. Primeiro: uma política de recursos humanos que qualifique e
remunere justamente todos os profissionais envolvidos
com a educação. Segundo: é preciso ter uma estrutura adequada, ter uma estrutura preparada para que
todos, professores, educadores e alunos, estejam em
ambiente extremamente sadio e propício para serem
educados, para que possam ali aprender realmente
aquilo que os mestres ensinam. Então, Sr. Presidente,
remunerar esses profissionais, qualificá-los e ter uma
estrutura é o segredo para que tenhamos uma educação muito melhor.
Para se ter uma ideia do que foi a qualidade do
ensino público em Sergipe, citarei apenas um exemplo:
um dos mais brilhantes juristas brasileiros da atualidade, o sergipano Carlos Ayres Britto, Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, estudou em uma
escola pública. E poderia citar várias outras pessoas
que se destacaram na sociedade brasileira e sergipana por suas atuações profissionais que estudaram em
escolas públicas.
Infelizmente, nos últimos anos, pela situação em
que se encontra, o ensino público em nosso País precisa melhorar; a situação é extremamente preocupante.
É verdade que investimentos têm sido feitos, mas é
preciso investir cada vez mais.
Em Sergipe, muitas das escolas do nosso Estado foram relacionadas como detentoras de um dos
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piores índices do Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica). Em contrapartida, temos no Estado o Colégio da Aplicação da Universidade Federal de
Sergipe, que foi a nona mais bem colocada, segundo o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, entre
as escolas públicas de todo o País no que se refere ao
ensino do sexto ao nono ano do ensino fundamental
bem qualificado.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o que faz com
que, no mesmo Estado, um Estado pequeno como Sergipe, tenhamos uma disparidade tão grande? A mim,
o que parece é que, provavelmente, a questão está
no modelo de gestão, na qualificação e na remuneração justa de todos os profissionais e no investimento,
lógico, em infraestrutura. Não há segredo. Isso já tem
sido demonstrado em experiências em todo o mundo,
como já citei.
De fato, se tivermos um sistema educacional eficiente, com a formação de cidadão críticos e preparados para o ingresso em uma universidade ou no mercado de trabalho, certamente, teremos uma sociedade
menos violenta. A questão da insegurança pública é
grave em Sergipe e em todo o País.
Em uma das últimas edições do programa Fantástico da Rede Globo, foi veiculada uma matéria sobre o
aumento assustador do número de latrocínios, roubos
seguidos de morte, no Estado de São Paulo, por exemplo. Segundo a reportagem, números da Secretaria
de Segurança Pública mostram que ocorre um roubo
a cada dois minutos, Sr. Presidente – pasme! E, em
média, na capital, uma pessoa foi morta por ladrões a
cada dois dias, mais que em muitas e muitas guerras
mundo afora, um aumento de 44% em comparação
com os cinco primeiros meses de 2012.
A violência urbana, que, há algum tempo, já era
concentrada nos grandes centros, hoje, espalhou-se
por todas as cidades brasileiras, sem exceção, independentemente do porte. É assustadora e extremamente preocupante.
Sr. Presidente, os números da violência em Sergipe não ficam atrás. Os dados sobre os Crimes Violentos Letais Internacionais (CVLI), que englobam
homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de
morte, aumentaram de 667 em 2010 para 708 em 2012,
fazendo com que o Estado se tornasse o sexto mais
violento do País, infelizmente. Centenas e centenas de
famílias são dilaceradas, são destruídas anualmente
no nosso Estado, ou seja, 33,9 por 100.000 habitantes
são assassinados em Sergipe. Dizem os especialistas
também que os primeiros dados deste ano apontam
que, talvez, infelizmente, esse número passe da casa
das 1.000 mortes em 2013. Tomara que isso não aconteça, Sr. Presidente. Tomara que isso não aconteça.
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Contudo, os números relacionados a outros tipos de crimes não são menos preocupantes. Apenas
para citar alguns exemplos: em 2010, houve 2 roubos
a bancos e, em 2012, foram 14; roubo de veículos aumentou em 53%; roubos, 33,34%; estupro, 11,3%. Em
contrapartida, os investimentos em segurança pública
sofreram uma redução de 3,8%.
É de concluir que a violência social no Brasil está
numa onda crescente, infelizmente. Destacam-se, desde os mais graves crimes, como o homicídio, até um
simples acidente de trânsito, passando pelos furtos,
roubos, contrabando, descaminho, bullying, falsificação
de documentos e produtos diversos de tráfico de drogas e de armas, pela corrupção e pelo tráfico de seres
humanos. É uma lista enorme, infelizmente. Enfim, Sr.
Presidente, esses dados nos apavoram.
Por mais que o Brasil desenvolva ações públicas
de combate à violência social, essa continua crescendo. Há a necessidade de aprimorarmos o sistema de
segurança pública, bem como a forma de prover a
educação no País. O conjunto dessas mudanças, certamente, será o grande propulsor da segurança de que
todos nós precisamos e que merecemos.
Mas os problemas não param por aí. Um outro fator que nos tem preocupado sobremaneira, ao
longo dos anos – e cada vez é mais preocupante –,
é a questão que envolve a saúde pública no Brasil,
sobretudo pela complexidade da questão, que vai do
financiamento para a saúde até a falta de condições
mínimas de trabalho para os profissionais que militam
e trabalham na área, que se dedicam e se abnegam a
salvar vidas e a evitar sofrimentos.
Ontem, participei de uma audiência na Presidência desta Casa, do Senado, com representantes
do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública.
Na ocasião, foram entregues quase dois milhões de
assinaturas, com o objetivo de garantir a tramitação do
Projeto de Lei de iniciativa popular que garante o repasse integral e efetivo de 10% da receita corrente bruta
da União para o SUS. Isso é justo, Sr. Presidente. Os
Municípios e os Estados têm um percentual – foi adotado o princípio da percentualidade –, e, Infelizmente,
para a mãe União não foi adotado esse princípio da
percentualidade ainda. Conto – creio e acredito nisso
– com a sensibilidade da Presidente Dilma para isso.
Sr. Presidente, essa é uma iniciativa que tem o
nosso total apoio, porque é uma necessidade. Não há
vidas dignas se não há saúde, Sr. Presidente.
Uma pesquisa recente, encomendada pela CNI
e realizada pelo Ibope, demonstra que 95% dos entrevistados reconhecem a importância e a necessidade
de se destinarem mais recursos para a saúde.
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Sr. Presidente, a questão da saúde passa por
um financiamento mais justo. É investimento. Não é
gasto, é investimento: mais recursos, uma política de
recursos humanos.
Neste momento, o Ministério da Saúde, através
da Medida Provisória nº 621, está promovendo o Mais
Médicos. Diria que é preciso não só o Mais Médicos,
mas que é preciso, também, o Mais Saúde, um programa que, realmente, reconheça todos os profissionais
da saúde, aqueles que trabalham com a saúde, que
valorize esses profissionais; que fixe esses profissionais, seja no posto de saúde, seja no pronto-socorro,
seja no hospital. Como já tivemos, Sr. Presidente, no
passado, em algumas situações. Ser um médico do
Sesp, por exemplo, lá atrás, da Sucam, era passar em
um excelente concurso público. E ele só seria profissional naquela área. Por que não, realmente, adotarmos
uma medida como essa? Por que não reconhecermos um profissional somente do SUS, que se dedica
e que se abnega ao SUS, dando a esse profissional
uma condição digna de trabalho e também procurando
valorizá-lo, pela qualificação e por uma remuneração
justa? E não só para os médicos, mas para todos os
profissionais da saúde, ou seja, falo de uma política de
recursos humanos que saia, realmente, da mãe nação,
do Governo Federal essa iniciativa.
Então, Sr. Presidente, como dizia, 82% desses
entrevistados defendem que os recursos adicionais
podem ser conseguidos se o Governo acabar com diversos desperdícios. É preciso investir com qualidade.
Contudo, o que fica evidente é a percepção de que
uma significativa parcela da população, uma parcela
expressiva, entende a necessidade de maiores investimentos na saúde.
Sr. Presidente, outro aspecto que me chamou
bastante a atenção nessa pesquisa foi o número de
cidadãos brasileiros que classificam o serviço de saúde
pública do País como “ruim” ou ainda “péssimo”: 61%.
Dos entrevistados, 85% não perceberam avanços
no sistema público de saúde nos últimos três anos.
Portanto, apontam para uma maior necessidade de
investimentos.
A pesquisa segue, Sr. Presidente, e é bastante
ampla. Entretanto mais um aspecto abordado e bastante
atual diz respeito à questão do número de médicos. É
verdade que precisamos levar médicos para todos os
cantos deste País, mas levá-los com condições dignas
de trabalho, levá-los com uma boa remuneração. E não
só médicos, mas psicólogos, enfermeiros, assistentes
sociais, enfim, diversos profissionais de várias categorias. O médico sozinho, Sr. Presidente, muitas vezes
não pode fazer muita coisa. É preciso uma parceria e
as mãos de muitos outros profissionais que compõem
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a área da saúde. Cito o exemplo dos agentes de saúde,
um grupo de profissionais abnegados que conhecem
todas as famílias deste País e que devem conhecê-las.
A pesquisa, Sr. Presidente, ainda aponta que
57% dos entrevistados consideram que o aumento
no número de médicos é uma das principais medidas
– é verdade – que poderá contribuir, mas é preciso
distribuí-los e também criar critérios para fixá-los de
maneira justa e correta, não só o médico, mas todos
os profissionais da saúde, como aqui eu já disse.
A situação da saúde em Sergipe, Sr. Presidente,
não é nada diferente ou, às vezes, pior do que muitos
outros cantos do nosso País, lembra um estado de
coma profundo. É preciso construir uma política de
recursos humanos que valorize não só o médico, mas
todos os profissionais: o enfermeiro, o assistente social,
o agente de saúde, o agente de endemia, o psicólogo,
enfim todos os profissionais devem ter estabilidade e
condições justas de trabalho.
E, Sr. Presidente, para finalizar, quero aqui fazer
um apelo por outra situação que vivemos no nosso
País: é a questão das empresas operadoras de telefonia. Elas, muitas vezes, só estão onde simplesmente
parece que lhes interessa.
Gostaria de dizer que apresentei um ofício solicitando uma reunião com o presidente de uma operadora
de celular, em Sergipe, solicitando a instalação de uma
base em um dos maiores bairros ou povoados do nosso Estado, a Colônia Treze, no Município de Lagarto. A
Colônia Treze é um povoado do Município de Lagarto,
mas, com certeza, maior do que muitas outras cidades do nosso Estado, e, por incrível que pareça, essas
empresas esqueceram e absolutamente nada lá instalaram. A ampliação do sinal é uma necessidade para
dar uma condição melhor a todos aqueles moradores.
Temos, na região agreste do Estado, um grande
contingente populacional, além de ser um importante
polo econômico do nosso Estado e, por isso, precisamos melhorar esse serviço de telefonia. Sr. Presidente,
muitas vezes, nós ligamos ou temos que ligar diversas
e diversas vezes.
O Governo tem que prestar atenção a isso, fazer,
talvez, uma fiscalização e uma cobrança maior a essas
empresas que, com certeza, têm lucros exorbitantes
ano a ano, mas têm que prestar um serviço de qualidade e não podem tratar de maneira desigual toda a
nossa população e a nossa gente.
Então, fica aqui o apelo para que essas empresas e os órgãos de fiscalização lembrem-se da Colônia Treze, no Município de Lagarto, Estado de Sergipe,
Sr. Presidente.
Parece um assunto extremamente pequeno, mas
é importante para aquela comunidade que já sofre com

Quinta-feira 15

351

54057

isso, e parece até uma discriminação e um esquecimento por parte dessas empresas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Eduardo
Amorim, que convido a presidir a sessão, para que eu
possa fazer um breve pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Passo a palavra ao ilustre
colega e amigo, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Eduardo Amorim, no dia de hoje,
houve uma grande mobilização, aqui em Brasília, por
parte das APAEs. Estiveram aqui no Congresso – Câmara e Senado –, estiveram no MEC.
As APAEs entendem que as escolas inclusivas
para as pessoas com deficiência são fundamentais.
Mas tem que haver, também, a liberdade para aqueles
casos que são chamados especiais, que teriam que
ter um tratamento diferenciado.
Eu tenho dialogado muito com os líderes das
APAEs em todo Brasil, até porque tive uma irmã cega
– já faleceu. Sou autor do Estatuto da Pessoa com
Deficiência e entendo a agonia em que os líderes das
APAEs se encontram. Inclusão, tudo bem, mas alguns
casos precisam também ter um tratamento especial,
ou seja, a escola especial.
Nesse sentido, Sr. Presidente, dialoguei muito
com eles, e ajustamos que, amanhã pela manhã, com
início às 8 horas, nós vamos ter uma audiência pública
na Comissão de Direitos Humanos.
Por isso, leio aqui o requerimento: com fundamento no disposto no art. 93, inciso II, requeri a realização
de audiência pública para debater sobre o tema: “Violação dos direitos das APAEs – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais no Brasil e a Escola Bilíngue
para Deficientes Auditivos”.
Os expositores convidados para essa audiência
pública serão: Drª Aracy Maria da Silva Lêdo, Presidente
da Federação Nacional das APAEs; Drª Fabiana Maria
das Graças Soares de Oliveira, que é da Coordenação
de Educação da Federação Nacional das APAEs; representante do Ministério da Educação; representante
da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência –
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, também
do Governo Dilma; representante do Ministério da
Previdência; e o Dr. Marcos de Brito, Presidente da
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais.
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Sr. Presidente, eu acho que será um grande momento. Eu sei que eles estiveram aqui na Casa hoje
e tentaram dialogar com o Executivo, mas eu espero
que, amanhã, não fiquem só na tentativa e a gente
saia dessa audiência com alguns encaminhamentos
concretos.
Queria também, Sr. Presidente, destacar a importância de um projeto de nossa autoria, aprovado
de forma terminativa, relatório da Senadora Angela
Portela, que visa disciplinar a alimentação nas escolas,
evitando, assim, que as nossas crianças se alimentem
de forma descoordenada, desordenada, bebendo nas
cantinas da própria escola – “bebendo” é o termo; tomando bebidas, por exemplo, com alto teor de substâncias que prejudicam e levam à obesidade.
Vamos colocar exatamente como está aqui: a primeira alteração, Sr. Presidente, veda o licenciamento
e a renovação de alvarás dos estabelecimentos comerciais situados em escolas de educação básica que
vendam bebidas de baixo teor nutricional ou alimentos
ricos em açúcar, gordura saturada, gordura trans ou
sódio. O projeto foi aprovado, agora vai para o Senado.
A obesidade é, praticamente, uma epidemia e merece
uma atenção especial de todos os educadores.
Sr. Presidente, quero, neste momento, falar um
pouco sobre a trajetória do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, projeto que apresentei aqui no Senado,
está aprovado, se encontra na Câmara dos Deputados.
Espero que a Câmara, no máximo até 21 de setembro,
tenha aprovado o projeto e ele retorne ao Senado e,
no dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com
Deficiência, início da primavera, a gente possa ver a
Presidenta Dilma sancionar o Estatuto.
Sr. Presidente, estamos vivendo um momento
fundamental e histórico na trajetória do tão aclamado,
lembrado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foram
centenas de debates. As contribuições vieram de todo o
Brasil. Pessoas com deficiência, juristas, especialistas,
professores, enfim, toda a sociedade teve a oportunidade de participar na construção desse instrumento legal.
Foram realizadas tantas audiências, que já não
tenho mais aqui o número preciso. Consultas públicas,
sugestões enviadas pelas redes sociais, por telefone,
audiência nos Estados, e por aí fomos caminhando. O
Estatuto agora está indo para a sua versão final.
Resgato aqui, Sr. Presidente, o histórico do Estatuto apresentado por mim, quando ainda era Deputado Federal, no ano de 2000. Trouxe esse legado para
o Senado, reapresentei-o aqui, em 2003. Em 2006, o
Relator foi o Senador Flávio Arns, que apresentou um
brilhante trabalho, foi aprovado por unanimidade, em
caráter terminativo, na Comissão de Direitos Humanos,
e aí, então, foi para a Câmara dos Deputados.
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Nesse período, debatia-se também, em âmbito
internacional, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O Movimento das Pessoas com
Deficiência, então, corretamente entendeu por bem
incorporar ao Estatuto os avanços e conceitos da Convenção Internacional.
Com esse propósito, Sr. Presidente, foi inclusive
criado um grupo de trabalho, chamado GT, coordenado
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República. Participaram desse GT representantes
do Ministério Público, especialistas, juristas, outros
convidados, Parlamentares, representantes do Conade (Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência).
Após vários meses de trabalho, com muita dedicação dessa equipe, foi produzido um novo texto,
bastante rico, pelas contribuições que vieram de todo
o País. Assim, o GT, representado pela Ministra Maria
do Rosário, entregou no mês de maio ao Congresso
um texto final, contemplando todas as conquistas da
legislação vigente, os conceitos da Convenção. Assim,
o texto se apresenta lá na Câmara para a sua discussão e votação final.
O projeto de lei do Estatuto, PLC nº 7.699, de
2006, encontra-se agora com a relatoria da nobre e
querida Deputada Mara Gabrilli.
Mara Gabrilli é especialista no assunto, sente
– como a gente pode dizer – na própria pele a questão da deficiência. Não poderia, enfim, estar em melhores mãos. As sugestões da sociedade ainda são
bem-vindas e isso tem sido oportunizado pelo Portal
e-Cidadania. Entretanto, quero aqui lembrar que não
podemos continuar com o debate indefinidamente. O
momento é o de consolidarmos o documento e irmos
para o formato final, pois tenho a tranquilidade de que
as pessoas com deficiência foram ouvidas e são sujeitos desse processo.
Não podemos ter a pretensão de construir um
instrumento legal, perfeito, irreparável em que todos os
brasileiros sejam ouvidos. Mas, na medida em que os
conceitos foram evoluindo, eu posso dizer que avançamos muito com relação à legislação atual.
As modificações serão feitas na legislação e
estarão em sintonia com a convenção internacional
e avançando, muito mais ainda, nesse Estatuto da
Pessoa com Deficiência. A sociedade muda constantemente e com ela novos princípios. Claro que, com
os anos, serão incorporados. O Estatuto acompanha a
evolução da sociedade. Não é um documento estático
e poderá ser revisto sempre para melhor, se a sociedade assim entender.
Temos a tranquilidade para assegurar que nenhum
artigo do Estatuto trará retrocesso. Todos os artigos
do Estatuto são avanços – repito: avanços conquista-
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dos pelas pessoas com deficiência e pela sociedade
brasileira. Precisamos garantir que as pessoas com
deficiência tenham seus direitos ampliados em acordo
com as realidades atuais. Por isso, ele só pode avançar. Nesse sentido, podemos citar as reivindicações de
todos como, por exemplo, as da Associação de Pais e
Amigos de Deficientes Auditivos do DF, expresso em
uma carta onde estão refletidos seus anseios e suas
expectativas.
Sr. Presidente, mais acessibilidade por meio de
serviços de comunicação em Libras, melhor qualificação de seus intérpretes, concursos públicos para a
admissão de servidores intérpretes, garantia de direito
da presença de intérpretes em prova de vestibulares,
concursos públicos e quaisquer outros processos seletivos, estímulo à formação de mais otorrinos, fonoaudiólogos e demais profissionais da área, indispensáveis
ao atendimento dos surdos.
Estou lendo aqui a questão dos surdos, mas poderia falar de todos os setores da deficiência.
Esta é uma carta específica que recebi e encaminhei para a relatoria. A Associação dos Pais e
Amigos dos Deficientes Auditivos, na pessoa do seu
presidente, Marco Brito, entregou-me uma carta, que
aqui eu resumo:
Venho por meio desta, Sr. Senador, solicitar
a V. Exª o empenho em tornar algumas recomendações voltadas para a pessoa com surdez com força de lei, cito:
Recomendação n° 27, de 16/12/2009, do Conselho Nacional de Justiça, referente à adoção
de medidas que garantem a acessibilidade de
pessoas com surdez;
Recomendação n°001, de 15/07/2010, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, referente à adoção de medidas
de adequação de avaliações para a pessoa
com surdez em concursos, sendo as provas
executadas em Libras.
Aproveitamos a oportunidade para solicitar
também o esforço de V. Exª no que se refere a:
1. A Anatel, que ainda não regulou a acessibilidade, disponibilizando a legenda e audiodescrição nas TVs por assinatura, e não
cumpre a Norma 01/2006 do Ministério das
Comunicações, que estabelece legendagem
na programação da TV aberta;
2. A Lei de cotas para o mercado de trabalho
seja efetivada mediante fiscalização constante
(e ainda diz ele)
3. As famílias recebam incentivos para que os
filhos surdos adultos frequentem instituições
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que promovam a socialização, que sejam efetivamente contempladas;
4. Tenham a garantia de atendimento a estimulação precoce para bebês surdos em centros
de referência;
5. Tenham a garantia de informação aos pais
pela equipe médica sobre as possibilidades de
desenvolvimento linguístico (Libras, oralismo,
bilinguismo);
6. A Escassez de profissionais otorrinos e fonoaudiólogos (aqui é outro destaque que ele dá).”
Ainda é necessário, segundo ele:
7. Cobrar o cumprimento do Decreto 5.626/2005
no que se refere à execução da prova de proficiência em Libras, que deveria
ser anual, e não está acontecendo desta forma;
8. Exigir a sinalização visual em transportes
públicos, indicando onde o cidadão se encontra, evitando que um surdo se encontre
perdido em uma cidade e com dificuldade em
se comunicar;
9. Solicitar que haja uma instituição fiscalizadora dos profissionais.
Sr. Presidente, diz ele ainda mais:
10. Que o Censo demográfico deve estar efetivamente preparado para entrar em uma residência de família surda e saber fazer a coleta
de dados;
11. A necessidade da criação de concurso
público para intérprete de Libras em todas as
esferas de governo.
Mas, enfim, Sr. Presidente, eu aqui estou levantando alguns exemplos de temas que o Estatuto tratou, ouvindo a sociedade, para dizer, por fim: chegou
a hora de mostrarmos ao Brasil os resultados dessa
trajetória pela construção do Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
O diálogo já foi oportunizado e continua. Estamos
agora na reta final. Não podemos passar mais anos e
anos e anos discutindo o que já foi amplamente discutido. O Senado e a Câmara estão prontos para votar a
matéria a partir do trabalho que a relatora apresentará.
Sr. Presidente, quero aqui agradecer mais uma
vez a todos que, de uma forma ou de outra, deram
sua parcela de contribuição nessa história. Tem sido
uma longa caminhada, mas uma caminhada bonita de
trabalho, de sonho, de garra, de debates intensos e
acalorados, mas o que prevaleceu em todo esse tempo foi o desejo de oferecer à pessoa com deficiência
o acesso a uma realidade mais equânime e a toda a
sociedade a oportunidade de ombrear com o que há
de mais humano no ser humano, que é a diversidade.
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Sr. Presidente, com o apoio dos senhores, o Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, o Estatuto que
resultou depois na Lei do Motorista, nós estamos caminhando para o Estatuto do Motorista, mesmo para
uma política de salário mínimo – essa é a lei mais demorada porque a mais complexa. Essa, se o Estatuto
do Idoso demorou 15 anos, se o da Igualdade demorou
uns 17 anos, esse, está há mais de 20 anos em debate.
Eu acredito que é possível, sim, Sr. Presidente,
que esse ano o sonho se torne realidade e 41 milhões,
ou seja, mais de 40 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência vejam o Estatuto aprovado, e,
assim, os seus direitos ampliados.
Era isso.
Agradeço V. Exª.
E considere na íntegra os meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a mobilização das Associações
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro,
que amanhã, quarta-feira, dia 14, a partir das 9 horas,
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em frente ao Museu da República, aqui na Explanada
dos Ministérios, Brasília, haverá concentração para
grande movimento nacional, que culminará em frente
ao Congresso Nacional, em defesa das Associações
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs).
As informações que nos chegam é a de que várias caravanas de todo o país, não só das capitais, de
cidades do interior também, já estão rumando aqui
para a Capital Federal.
Da mesma maneira, informo, que na quinta-feira,
dia 15, às 8 horas, a Comissão de Direitos Humanos, a
nosso pedido, vai realizar importante audiência pública
para debater a manutenção das escolas especiais e os
direitos das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs). Atualmente, são mais de 2.500 escolas
das APAEs espalhadas pelo país e que atendem mais
de 250 mil alunos. Os brasileiros podem acompanhar
pelos veículos de Comunicação do Senado.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a trajetória do Estatuto da
Pessoa com Deficiência e as solicitações da comunidade das Pessoas com Deficiência Auditiva.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, percebo
que estamos vivendo um momento fundamental e histórico na trajetória do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Foram inúmeros os debates e as contribuições,
vindas de todo Brasil. Pessoas com deficiência, juristas, especialistas, professores e toda a sociedade
tiveram a oportunidade de participar da construção
desse instrumento legal. Foram realizadas centenas
de audiências, consultas públicas e sugestões enviadas pelos meios eletrônicos.
Sr. Presidente, resgato aqui o histórico do Estatuto apresentado por mim, quando ainda era Deputado
Federal, no ano de 2000.
Trouxe esse legado comigo para o mandato de
Senador. Apresentei-o também nesta casa, no ano
de 2003.
Em 2006, o Relator, Senador Flávio Arns apresentou um brilhante substitutivo que foi aprovado por
unanimidade em caráter terminativo na Comissão de
Direitos Humanos.
Neste período, debatia-se também, em âmbito
internacional, a convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
O movimento das pessoas com deficiência, então,
entendeu por bem incorporar ao Estatuto os avanços
conceituais das discussões internacionais.
Com esse propósito, foi criado um Grupo de Trabalho (GT), coordenado pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República.
Participaram deste GT, representantes do Ministério Público, Especialistas, Juristas convidados, Parlamentares e representantes do CONADE – Conselho
Nacional da Pessoa com deficiência.
Após vários meses de trabalho com muita dedicação, foi produzido um texto bastante rico.
Assim, o GT representado pela Ministra Maria do
Rosário, entregou no mês de maio, ao Congresso um
texto sugestão contemplando tanto as conquistas da
legislação vigente, os conceitos da convenção, quanto
as contribuições vindas da sociedade.
O projeto de lei do estatuto, PLC 7699 de 2006,
encontra-se agora com a relatoria da Deputada Mara
Gabrilli e não poderia estar em melhores mãos.
As sugestões da sociedade ainda são bem-vindas
e isso tem sido oportunizado pelo portal “ecidadania”,
entretanto não podemos continuar o debate indefinidamente.
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O momento é de consolidarmos o documento e
dar-lhe um formato final, pois tenho a tranqüilidade de
que as pessoas com deficiência foram ouvidas.
Não podemos ter a pretensão de construir um
instrumento legal perfeito, irreparável. Na medida em
que os conceitos forem evoluindo
As modificações serão feitas na legislação e
exigirão atualização do Estatuto. A sociedade muda
constantemente e com ela novos princípios deverão
ser incorporados.
O Estatuto acompanha a evolução da sociedade, não é um documento estático e poderá ser revisto,
sempre que se considerar necessário.
Temos a tranqüilidade para assegurar que nenhum artigo do Estatuto significará um retrocesso ou
perda de qualquer Direito já adquirido pela sociedade.
Precisamos garantir que as pessoas com deficiência vejam seus direitos ampliados e em acordo com
as realidades atuais que pedem por avanços.
Neste sentido, podemos citar as reivindicações
da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo
do Distrito Federal (APADA/DF).
Expressas em uma carta , onde estão refletidos
os anseios de toda uma comunidade. Mais acessibilidade por meio de serviços de comunicação em LIBRAS,
melhor qualificação dos seus intérpretes, concursos
públicos para admissão de servidores intérpretes, garantia do direito da presença de intérpretes em provas
de vestibulares, concursos públicos e quaisquer outros
processos seletivos, estímulo à formação de mais otorrinos, fonoaudiólogos e demais profissionais da área
indispensáveis ao atendimento dos surdos.
A Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos do DF, na pessoa do seu Presidente, Marco
Brito, me entregou uma carta que diz em seu inteiro teor:
“A APADA/DF, vem por meio desta, solicitar a V.Exª
o empenho em tornar algumas recomendações voltadas para a pessoa com surdez com força de lei, cito:
Recomendação n° 27 de 16/12/2009 do Conselho Nacional de Justiça referente a adoção de medidas
que garantem a acessibilidade de pessoas com surdez;
Recomendação n° 001 de 15/07/2010 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República referente a adoção de medidas de adequação de
avaliações para a pessoa com surdez em concursos,
sendo as provas executadas em Libras;
Aproveitamos a oportunidade para solicitar também o esforço de V.Exª no que se refere a;
1. A Anatel que ainda não regulou a acessibilidade, disponibilizando a legenda e audiodescrição nas
TVs por assinatura, e não cumprem a Norma 01/2006
do Ministério das Comunicações que estabelece legendagem na programação da TV aberta;
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2. A Lei de cotas para o mercado de trabalho
seja efetivada mediante fiscalização constante e sem
aviso prévio aos empresários, evitando a contratação
por apenas o período da fiscalização;
É ainda uma luta da sociedade dos deficientes
auditivos que:
3. As famílias recebam incentivos para que os
filhos Surdos adultos freqüentem instituições que promovam a socialização;
4. Tenham a garantia de atendimento a estimulação precoce para bebês Surdos em centros de referência;
5. Tenham a garantia de informação aos pais pela
equipe médica sobre as possibilidades de desenvolvimento lingüístico (Libras, Oralismo, bilinguismo);
6. A Escassez de profissionais Otorrinos e Fonoaudiólogos e audiômetros para o atendimento a
comunidade Surda. São obrigados a atualizar a audiometria a cada ano;
Ainda é necessário;
7. Cobrar o cumprimento do Decreto 5626/2005
no que se refere a execução da prova de proficiência
em Libras, que deveria ser anual e não está acontecendo desta forma;
8. Exigir a sinalização visual em transportes públicos indicando onde o cidadão se encontra, evitando
que um Surdo se encontre perdido em uma cidade e
com dificuldade em se comunicar;
9. Solicitar que haja uma instituição fiscalizadora
dos profissionais intérpretes, hoje muitos “profissionais” estão atuando em instituições de nível básico e
superior sem capacidade ou competência para isso;
10. Que o Censo demográfico deve estar efetivamente preparado para entrar em uma residência de
família Surda e saber fazer a coleta de dados;
11. A necessidade da criação de concurso público para intérprete de Libras em todas as esferas de
governo.”
E, por último a Associação dos deficientes
Auditivos reivindicam a criação de uma central
de intérpretes online otimizando e nacionalizando o
atendimento a pessoa Surda.
Essas solicitações vêm da comunidade surda,
mas se somam a um conjunto de reivindicações pela
aprovação do Estatuto da Pessoa com deficiência.
Tenho certeza que com a dedicação da relatoria
da Câmara, brevemente receberemos aqui no Senado para comemorarmos a luta de mais de doze anos
de discussão, organização e contribuições de todos
os segmentos.
Sr. Presidente, chegou a hora de mostrarmos ao
Brasil os resultados dessa trajetória pela construção
do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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O dialogo já foi oportunizado. Estamos agora na
reta final, não podemos passar mais anos discutindo
o que já foi amplamente discutido.
O senado já está pronto para receber da relatoria
da Câmara o Estatuto da Pessoa com deficiência que
será a concretização dos avanços na luta dos Direitos
dessa população.
Srªs e Srs., quero aqui agradecer mais uma vez
a todos que de uma forma ou de outra deram a sua
parcela de contribuição nessa história.
Tem sido uma longa caminhada, mas uma caminhada bonita, de trabalho, de sonho, de garra, de debates intensos, acalorados, mas o que prevaleceu em
todo esse tempo foi o desejo de oferecer à pessoa com
deficiência o acesso a uma realidade mais equânime e
a toda a sociedade a oportunidade de ombrear com o
que há de mais humano no ser humano: a diversidade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Parabéns, Senador Paulo
Paim, pela iniciativa de sempre, pela determinação,
pelo compromisso, pela luta para materializar todos os
seus sonhos, que, nesse caso, não só são seus, mas
de milhares e milhares de brasileiros, que buscam o
reconhecimento, que buscam a igualdade, que buscam
a humanidade, tudo isso garantido lá pelo nosso texto
constitucional. Parabéns por materializar a esperança
de muitos. E coloco-me aí, na medida do possível, na
necessidade que for, como um soldado também para
materializar esse sonho, justo, correto, humano e extremamente brasileiro, por que não dizer?
Parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Concedo a palavra ao
amigo e Senador Eduardo Lopes, do PRB, partido
do amigo também e Vereador Jony, lá na capital, em
Aracaju, Sergipe, na certeza de que deve estar nos
assistindo ou nos ouvindo neste momento.
Em seguida, também fará seu pronunciamento
o Senador Cristovam Buarque.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu cumprimento a todos os que acompanham
agora a TV Senado, a Rádio Senado, a Internet, e
quero começar o meu pronunciamento agradecendo.
Hoje, no final da tarde, estive no TST, Tribunal
Superior do Trabalho, onde, com muita honra, com
muita alegria, fui agraciado com a comenda do Tribunal Superior do Trabalho, por indicação do Ministro
Alexandre Belmonte.
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Como eu disse, foi uma honra, uma alegria poder
participar de um momento tão importante. Então, fica
aqui o meu agradecimento, em primeiro lugar.
Quero nesta noite falar de assunto que, por enquanto, está na Câmara. Mas, ontem, participando da
reunião de Líderes, da qual o meu amigo, o Senador
Eduardo Amorim também participou, nós ali discutimos
a questão dos vetos, nessa que vai ser a sessão inaugural desse novo modo – novo, porque vai ser aplicado,
mas, na verdade, em termos constitucionais, é o que
deveria ser feito o tempo todo.
Mas é um sistema e, agora, cumprir a resolução
é muito bom para o Congresso. Eu me lembro de que,
numa reunião do Congresso, da qual participaram Deputados e Senadores, naquela grande polêmica dos
mais de três mil vetos que estavam aí parados, sem
voto, naquela oportunidade eu disse que, na verdade,
a situação chegava aonde chegou por culpa do próprio Congresso, que permitiu o acúmulo desses vetos,
não os votava. Tradicionalmente, historicamente, não
se derrubava veto presidencial. Então, eles foram se
acumulando. Foi culpa nossa mesmo não obedecer
àquilo que já determinava a Constituição.
Mas há essa resolução, e essa nova sistemática
que vamos adotar vai ser muito boa, traz para o Congresso, novamente, o fim do processo legislativo. E isso
também, hoje, nós até conversávamos na reunião de
Líderes hoje à tarde, que o próprio Governo também,
mediante essa sistemática, vai ser mais cuidadoso,
mais zeloso na própria produção das MPs, porque ele
sabe que, na hora em que vetar alguma coisa, 30 dias
depois, o veto vai ser julgado, o veto vai ser votado.
Isso, é claro, traz um trabalho maior, um debate maior.
O Governo também, por sua vez, como tem feito
– e eu quero aqui neste momento parabenizar a nossa
Presidenta Dilma; quero parabenizar a nossa Ministra
das Relações Institucionais, a Ideli; também a nossa
Ministra da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann; o nosso
Vice-Presidente, Michel Temer, que têm participado
das reuniões com os Líderes aqui do Senado, com os
Líderes da Câmara, quer dizer, com os Líderes do Congresso, momento em que nós estamos conversando.
Quer dizer, é o Governo ouvindo o Legislativo; é
o Legislativo ouvindo o Executivo; e daí, certamente,
a possibilidade e a probabilidade de acertos é muito
maior. Nós estamos acertando em muitas coisas, e,
com certeza, iremos acertar ainda mais exatamente por
isso, porque a Presidenta está ouvindo o Congresso,
e o Congresso está ouvindo a Presidenta.
Foi dessas reuniões que surgiu a aprovação, na
semana passada, da PEC nº 122, da qual nós falamos
aqui várias vezes, a PEC dos médicos militares. Foi em
conversa ontem que nós acertamos as questões dos
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vetos que serão analisados na próxima terça-feira, dia
20; quer dizer, esse diálogo é muito bom.
Mas, como eu disse, o assunto que eu comentei que estava na Câmara é a questão do Orçamento
Impositivo. Na verdade, Senador Cristovam Buarque,
eu, desde quando era Deputado Federal, sempre defendi que eu gostaria desse Orçamento Impositivo.
Isso porque todos nós aqui temos experiência do que
é você, no final do ano, preparar as suas emendas; do
que é você atender praticamente a todos os prefeitos
dos Estados, e, fora os prefeitos, as instituições, atender as Forças Armadas, os representantes das Forças
Armadas, todos nós sabemos o trabalho que é você
montar e indicar as suas emendas.
Então, do mês de setembro em diante já começam a chegar as demandas, os prefeitos fazem os seus
pedidos legítimos, justos, para atender à população,
para atender à base. Eu sempre disse que é um trabalho difícil, é trabalhoso. Nós movimentamos o gabinete
nesse sentido; pessoas são destacadas especialmente para essa função, para cadastro, para registro das
emendas, mas, efetivamente, depois, pouco é realizado.
Nós cumprimos um mandato juntos, de 2007 a
2011, como Deputados Federais, eu e o presidente,
e agora estamos juntos no Senado e, efetivamente,
ao longo desse tempo, quais foram as emendas que
realmente foram efetivadas? Quais as emendas que,
realmente, na ponta, aconteceram? É uma proporção
pequena.
Então, eu sempre falava que eu tinha uma queda,
vamos assim dizer, pelo Orçamento Impositivo. Agora,
fruto dessa conversa, desse debate, e também, por que
não, como ouvi dos Deputados ontem, fruto da coragem
do Presidente da Câmara, Deputado Henrique Alves,
de colocar essa PEC para votar, fez a PEC colocando
o Orçamento Impositivo. Ontem, conversando com a
Presidenta de forma clara, de forma aberta, porque é
um assunto que, Senador Amorim, assim como temos
de estar atentos às ruas, e estamos atentos às ruas,
àquilo que a sociedade quer, àquilo que a sociedade
deseja, assim também o Governo tem de ter esse termômetro do que os Parlamentares estão querendo, a
voz dos Parlamentares. A voz dos Parlamentares está
mostrando que chegou a hora de colocar, de mudar
essa questão, de, realmente, se aprovar o Orçamento
Impositivo, de realmente colocar isso em prática.
Mas, para minha alegria, ficou melhor ainda a
sugestão que nasceu da nossa conversa, que nasceu
do diálogo. Qual foi a solução? O Orçamento Impositivo, não podendo ultrapassar 1% da receita e, dentro
da Emenda de cada Parlamentar, na Câmara ontem
foi aprovado 1/3 do valor das emendas para a saúde.
Então, ficaram 33,33% para a saúde.
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Nós, líderes do Senado, já conversamos e chegamos a um entendimento, e aqui vamos trabalhar para
que isso seja aprovado. Uma vez aprovado, isso vai
voltar para a Câmara e também vai ser trabalhado na
Câmara um acordo. Da minha parte, já conversei com
a Bancada do PRB na Câmara dos Deputados, já conversei com o nosso Líder na Câmara dos Deputados, o
Deputado George Hilton, e com os outros Deputados
e já consegui, Senador Amorim, o apoio da Bancada
do PRB na Câmara, dos dez Deputados, para, assim
que o Senado aprovar e voltar para a Câmara a questão da saúde, que nós colocamos 50% das emendas
individuais no Orçamento Impositivo, que seja para a
saúde, inclusive para custeio.
Foi este ponto que trouxe essa convergência dos
Líderes do Senado: as emendas serem também para
a questão do custeio, que é a grande necessidade
dos Municípios, dos prefeitos, como falamos hoje. Tem
prefeito que, se você falar que vai colocar um hospital
na cidade dele, ele diz: eu não quero, porque não vou
conseguir manter o hospital, eu não tenho condições
de manter o hospital.
Lembro-me de que falei ao Ministro Padilha, já faz
algum tempo, da emenda de 2010 para 2011, por uma
portaria, por causa da apreensão de um lote de remédios em Curitiba – se não me engano, foi apreendido
um lote de remédios. Por causa disso o Ministério da
Saúde cortou todas as emendas destinadas a remédio, a insumo. Eu até disse para o Ministro: se houve
um erro – até entendo o cuidado do Ministro –, apure
o erro e puna quem errou. Agora, tomar uma decisão
e, por causa da exceção, condenar a regra, eu não
acho bom. Mas, tudo bem, a portaria foi feita e essa
portaria, então, cancelou as emendas que eram para
remédios, e nos foi dada a UBS no valor da emenda.
As minhas emendas de saúde eram de R$2 milhões.
Cada UBS era no valor de R$200 mil. Então me foram
dadas dez UBSs para que eu colocasse nos Municípios
que eu indicasse, as Unidades Básicas de Saúde. Só
que, quando peguei o projeto e fui estudar a portaria
do Ministério, o que encontrei? Você tem que construir a UBS com R$200 mil, sendo que 25% eram de
projeto. A prefeitura tinha que dar a contrapartida do
terreno, e você construía a UBS. O valor, a tabela do
metro quadrado dada pelo Ministério era de R$116,00,
quando a tabela da Emop era de R$180,00. Quem
ia construir isso? Ninguém iria construir. A tabela da
Emop, 180; a tabela do Ministério, 116? Quem é que
conseguiria fazer isso?
Falei para ele: Ministro, com todo o respeito, eu
não quero, porque fica parecendo que vocês estão
dando uma grande coisa e, na verdade, eu não vou
conseguir executar. E, quando não conseguir executar,
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vou ser criticado por isso lá na base. Imagine, falei, começar uma obra dessa, de UBS, e não terminar. Como
fica? Daqui a pouco estão fotografando, filmando, dizendo que é uma obra com dinheiro público jogado fora.
Então, Ministro, não vou tocar em nenhuma UBS.
Não adianta construir. E, ainda que consiga construir,
eu vou ter a obra de alvenaria pronta. E para aparelhar,
para equipar? A prefeitura já deu a contrapartida do
terreno, como vai equipar? Se o senhor se comprometer a equipar, eu faço a UBS. Depois veio o custeio. E
manter? Agora estamos tendo a solução disso.
Por isso estou aqui relatando tudo isso, mas, ao
mesmo tempo, feliz, porque agora, sinceramente, com
toda tranquilidade, eu vou indicar 50% ou até mais da
minha emenda individual para a saúde, principalmente com essa definição de que vai ser também para o
custeio, tanto para investimento como para o custeio.
Então, vamos poder ajudar efetivamente os Municípios. Fiquei feliz com essa decisão.
A PEC foi aprovada ontem, na Câmara, em primeiro turno. Agora houve uma mudança na redação.
Ela voltou para comissão, depois vai ser votada em
segundo turno e vai vir para o Senado. No Senado,
nós vamos debater isso e já temos a convergência
dos líderes para que seja realmente aprovada a PEC
do orçamento impositivo, sendo que 50% do valor das
emendas individuais serão para a saúde, para investimentos e para custeio.
Isso é muito bom. Assim estaremos colocando
mais dinheiro na saúde, inclusive com um detalhe que
é muito importante. O senhor citava na reunião de líderes que faremos isso sem mexer no orçamento da
saúde. Veja só que coisa: quando eu fazia emenda para
saúde, então vamos imaginar que no Congresso todo
as emendas da saúde de todos os Deputados, que no
ano passado foi de cerca 2 milhões no mínimo para
cada um, vamos colocar 513 mais 81 Senadores com
2 milhões cada um, vamos dizer que dê 10 bilhões arredondando. Os 10 bilhões que eram colocados como
emenda individual na saúde eram tirados do próprio
orçamento da saúde.
Então, veja que coisa. A emenda que colocávamos
na saúde era tirada do próprio orçamento da saúde para
pagar a emenda. Então, como diz o ditado: cobria um
santo e descobria outro, ou aquele cobertor curto: se
cobre a cabeça o pé fica descoberto; se cobre o pé,
a cabeça fica descoberta. Quer dizer, não adiantava.
Agora não, o Ministro já nos informou que essas
emendas, nesse novo modelo, no orçamento impositivo, não vão sair do orçamento da saúde. Então, é
um acréscimo real. É um acréscimo verdadeiro para
o orçamento da saúde brasileira. Então, estamos au-
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mentando os recursos para a saúde. É importante que
o povo brasileiro tenha essa noção.
Fico feliz porque, efetivamente, como falei, as
emendas pouco se realizavam e, na verdade, nós, Parlamentares, sempre sofremos, por causa das emendas,
críticas e acusações. As emendas sempre foram vistas
como uma coisa ruim, mas eu sempre disse na minha
base: as emendas não são ruins. Podem alguns fazer
coisas ruins com as emendas, mas as emendas não
são ruins, não; são para atender à base. Elas são para
atender à nossa base, para atender ao nosso Estado,
para atender aos nossos Municípios.
Então, isso é muito bom. É com muito prazer e
muita alegria que quando chegar a PEC vou me manifestar novamente. Creio que trago aqui de primeira
mão a notícia, pelo menos não percebi ou se aconteceu eu não ouvi outro Senador que hoje tenha falado
sobre isso. Então, se é de primeira mão, como eu penso, trago ao povo brasileiro de primeira mão essa boa
notícia. Nós vamos aprovar, no Congresso Nacional, o
orçamento impositivo e as emendas individuais, sendo
que 50% delas serão destinadas à saúde.
Hoje, no que diz respeito aos cálculos, isso corresponde aproximadamente a 10,5 milhões para cada
Parlamentar. Então, de 10,5 milhões, 5 milhões e 250
mil da minha emenda serão para a saúde. Conversando com os meus prefeitos, conversando com o meu
Estado, creio que neste primeiro momento a maior
parte desses recursos vai ser colocada exatamente
para custeio, para manter hospitais, postos de saúde, UPAs, UBS, enfim. Com certeza, a maior parte ou
talvez toda a minha emenda da saúde vai ficar para
o custeio. Claro, o pensamento é agora, mas depois,
conversando com os prefeitos, vamos atender a essas
necessidades. Então, mais dinheiro para a saúde através dessa PEC do Orçamento Impositivo.
Também, na questão dos royalties, é outro assunto
que nós aqui também colocamos. O desejo do Governo era de 100% para a educação, mas nós aprovamos
aqui 75% para a educação e 25% para a saúde. Então
são atitudes, são passos que nós estamos dando, que
o Congresso está dando para que realmente este seja
um País melhor.
Então eu fico feliz e trago essa notícia ao povo
brasileiro. E com muito prazer, com muita alegria, eu
vou colocar nas minhas emendas de saúde, eu vou
poder colocar, finalmente, o custeio, que tanto é necessidade dos nossos prefeitos, tanto é necessidade
dos nossos Municípios.
Então agradeço. Uma boa noite para todos.
Presidente, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Parabéns Senador Edu-
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ardo Lopes pelo seu pronunciamento. Você vê como
o diálogo faz bem. Em uma semana, tivemos o privilégio de conversar com a Presidência e discutir assuntos importantes por duas vezes. Sei que nem sempre
isso será possível, não tanto pela nossa agenda, mas
sobretudo pela agenda da Presidente, mas é preciso
dialogar, sim, sobre questões importantes de que estamos tratando, como a saúde, os vetos, enfim.
Sobre essa anomalia legislativa a que V. Exª se
referiu, que é o veto, que às vezes passa mais de uma
década, é impossível entender isso. Isso realmente
é uma... Desculpe a expressão. Não dá para aceitar.
Não se podia continuar daquele jeito. Muitas vezes o
Parlamentar... O que está aqui não foi aquilo que se
aprovou. Então agora, de forma muito sábia, o veto
será apreciado, e tem que ser apreciado, no mesmo
mês, no mesmo tempo, portanto provavelmente dentro
da mesma sessão legislativa.
Com relação aos 33% que V. Exª falou de recursos
para a saúde, todos nós sabemos que precisamos de
mais recursos para a saúde. V. Exª tem razão quando
diz que, quando colocávamos, na verdade “descobríamos um santo para cobrir outro”, embora tudo fosse
saúde, mas o que eu gostei da reunião que tivemos
ontem com a Presidente Dilma foi a sensibilidade dela
em concordar que é recurso novo, é dinheiro novo,
como se diz no linguajar da saúde. É recurso novo
para o Ministério.
Agora o próprio Ministério vai ter interesse mais
ainda em que realmente as emendas sejam emperradas, especialmente – é lógico – aquelas da área da
saúde. Existem muitas anomalias, é preciso corrigir
muita coisa ainda na nossa saúde. Muitas vezes o que
o SUS remunera não é condizente com a realidade,
não se pagam determinados tipos de procedimentos,
com raríssimas exceções. A saúde precisa, sim, como
já disse aqui, de mais recursos.
Infelizmente, o Brasil investe menos do que países vizinhos. Isso é incompreensível. Não dá nem para
comparar com um país europeu ou da América do Norte. O caminho é investir mais. Não é gasto; é investir.
Acho que essa medida das emendas está no
caminho certo. V. Exª foi muito feliz nessa colocação
e tudo colocado com muita transparência. Também o
que não pode haver é o Parlamentar ser medido pela
emenda que é liberada. Não pode haver uma classificação de Parlamentares que liberam ou que não liberam.
Dessa vez, todos são iguais, como de farto são
iguais. Podem ter ideias diferentes e devem ter ideias
diferentes. Só assim ocorre a evolução, o progresso
em qualquer área, especialmente na área legislativa.
Parabéns pelo pronunciamento muito feliz nesta noite.
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Passo a palavra ao ilustre colega, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Senador Eduardo Amorim,
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, nesses últimos
meses, todos aqui já falamos da surpresa com essas
manifestações, da surpresa como elas cresceram, da
surpresa com o tamanho delas, da surpresa com suas
reivindicações.
Eu quero dizer que nada me surpreendeu mais,
nada me demonstrou mais a ruptura que houve no
Brasil antes de junho, com o Brasil depois de junho
quanto as cenas de ontem na televisão, em que os
vereadores do Rio de Janeiro precisaram pedir licença, permissão, autorização aos jovens para que esses
vereadores se reunissem no plenário da Câmara de
Vereadores, porque isso é o que aconteceu. Eles se
reuniram porque os jovens permitiram.
Eu não sei se todos tiveram a sensação que eu
tive, mas a sensação que tive é que o poder tinha mudado de mão. Não o poder de decidir o Orçamento, não
o poder de decidir como as coisas funcionam, mas o
poder de controlar o espaço aonde funciona a política.
É como se a Casa do Povo de repente para ser Casa
do Povo tinha precisado que o povo invadisse. E que
os vereadores, de representantes do povo, passassem
a ser personalidades que só se reuniriam se os jovens
que ali estavam permitissem.
Esse momento, claro que é preocupante, mas ao
mesmo tempo, se nós percebemos bem é extremamente estimulante para um país que está com o seu
modelo se esgotando, um modelo de crescimento que
se esgota não porque cresce pouco, mas porque cresce feio, cresce aumentando automóveis e aumentando
o tempo que se gasta para ir de casa para o trabalho.
É um crescimento feio. Não é apenas um crescimento
pequeno. Um crescimento tão concentrador de renda
que para aliviar a concentração nós temos que usar
recursos públicos para pagar transferências de renda
sob a forma de bolsas famílias que felizmente existem,
porque, se não, a tragédia social era muito maior. Mas
é prova da falência de um modelo que não é capaz de
ser distributivo dentro dele, porque não é capaz de dar
empregos com rendas altas para as pessoas, porque o
modelo se esgotou a não ver a importância da saúde
do povo, da educação do povo, mantendo um país dividido em que uns têm tudo e os outros não têm nada
ou têm apenas uma bolsa.
É um momento rico, Sr. Presidente, se nós formos
capaz de perceber o que aconteceu até aqui como um
alerta do que vai acontecer a partir daqui. A tomada da
Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é óbvio que
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é o prenúncio da tomada de câmaras de vereadores
por todo o Brasil, gente! Será que alguém não percebe que cada primeiro passo há um passo segundo,
há um passo terceiro? O que os jovens estão fazendo
hoje? O que essas manifestações fizeram? Eles nos
alertaram. Eles nos alertaram pelas pesquisas de opinião que diziam que não confiavam nos parlamentares. Eles nos avisaram pelas claras manifestações de
que nos tratam como privilegiados que usamos mais
do que direitos, privilégios que não chegam ao povo.
Eles nos avisaram mostrando as piadas que contam por aí de quem é Deputado e Senador. É inacreditável que nós não tenhamos despertado para o fato
da descrença demonstrada nas piadas constantes.
Presidente, a mim chegou um e-mail em que aparece uma pessoa carregando um desses cartazes que
estão aparecendo nas passeatas em que dizia – não
vou entrar nos detalhes – simplesmente que algumas
senhoras – entendam o que eu quero dizer – garantiam
que não tinham DNA de parlamentares. São piadas!
Essas piadas representam o que se chama de inconsciente coletivo do povo brasileiro de descrença em nós.
E não digam aqui que esse nós é ele ou outro. Todos
nós, inclusive o que está falando aqui, obviamente.
Eles nos alertaram quando falaram, com clareza,
nas pesquisas de opinião, da baixa credibilidade que
nós temos: 13% de credibilidade, numa pesquisa que
saiu esta semana, gente! Treze por cento de credibilidade! A gente não vem tomando esse alerta. Até porque esses 13% é melhor do que algum tempo atrás.
O instituto que fez a pesquisa disse que já foi ainda
pior. Quando foi pior, por que a gente não despertou
para saber que as coisas não estavam bem no nosso
casamento com o povo?
A invasão daquela Câmara de Vereadores, pode-se dizer que é um grupo de radicais, pode-se dizer
que é um grupo pequeno; mas é um sintoma claro do
descontentamento do povo com o Parlamento.
Eles nos avisaram quando, mesmo coisas corretas como o Orçamento Participativo – de que o Senador há pouco falou aqui –, mesmo isso, o que está
parecendo para a opinião pública é que nós queremos impor ao Governo liberar os recursos das nossas
emendas. E é mesmo. Só que o povo não vê nossas
emendas como sendo a serviço do povo e, sim, como
se fosse a serviço nosso. Nós não conseguimos passar a ideia de que, ao dar o orçamento para uma escola, estamos beneficiando aquela escola. Sabe por
quê? Porque a história das emendas parlamentares
não tem sido bonita.
A quantidade de escândalos que já ocorreram
no passado, com pessoas colocando emendas em
projetos de que elas próprias se beneficiavam, criou
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essa imagem negativa que hoje nós temos e de que
o povo está nos avisando.
O povo nos avisou do sentimento que tem de
nossa ausência aqui. Mesmo uma coisa positiva, que
é sairmos daqui para irmos às nossas bases, para o
povo o que aparece é que nós não estamos aqui.
Eu costumo dizer que quando quero descansar
eu venho para o plenário, porque político trabalha ainda
mais quando está nas bases, quando está correndo
seu Estado, quando está visitando as bases, quando
está ouvindo o povo; mas para o povo o que parece é
que nós estamos ausentes daquilo que nós deveríamos fazer para ganhar o nosso salário. Não estamos
sabendo trabalhar. Mesmo no caso de coisas positivas
o que aparece para o povo é negativo.
O povo nos avisou quando disse do seu descontentamento com votações secretas. Alguém acha
hoje que o povo não está descontente, profundamente, com o fato de que aqui, escondidos, nós votamos
coisas que o povo não gosta que nós votemos e que
nós não votaríamos se o voto fosse aberto? Mas nós
continuamos não apenas com o voto secreto, que está
acabando felizmente, pela pressão popular, mas nós
usamos o voto secreto para esconder o nosso voto do
povo, que nos elegeu, que tem todo o direito de saber
como a gente vota. Eu quando dou aqui meu voto secreto, porque a Constituição diz que assim é, eu fico
envergonhado. Eu fico achando que o povo está pensando que eu votei não conforme o povo quer, nem
conforme a minha crença, conforme minha posição, mas
conforme algum interesse que está por trás, inclusive
interesses, como nós vimos aqui – vamos falar com
franqueza – na recusa de um procurador por vendetta,
como se diz, por vingança contra o Ministério Público.
O povo vem nos avisando há tempo. O povo nos
avisou quando se escandalizou com a nossa subserviência, por exemplo, na votação da Lei dos Portos,
quando nós fizemos de conta que tínhamos lido 1.200
páginas em quatro horas. O povo nos avisou que aquilo era errado.
O povo nos avisou quando nós elegemos aqui
dentro colegas nossos que o povo achava que não deveriam ser eleitos. O povo nos avisou. E o povo cansou.
O povo cansou e está invadindo.
Há alguns anos que alguns de nós vêm alertando
para o perigo dessa descrença, o perigo dessa descrença tirando a nossa credibilidade, que é a única
força que nós temos, porque nós não temos canhões
nem tanques de guerra, nós não temos cadeias para
colocar as pessoas, como regimes militares ditatoriais
têm. Nossa força é nossa credibilidade. Perdida a credibilidade, perdida a nossa força. Podemos até aprovar
leis, podemos até fazer discursos, mas a força que vem
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do poder da moral nós estamos perdendo, na medida
em que perdemos credibilidade.
Alguns de nós vêm alertando sobre isso, e sempre fomos chamados, os que alertaram, de agourentos,
como se o dicionário não tivesse feito essa diferença
tão clara entre alerta e agouro, entre aviso e praga,
são diferentes. O dicionário diz com clareza o que é
alerta e o que é agouro, o que é jogar uma praga e
dar um aviso. Muitos já avisaram, muitos já disseram e
alertaram, mas não têm sido ouvidos, e agora o povo
está nos alertando de que cansou. É isso.
Ainda hoje, eu conversei com um Parlamentar
europeu que perguntava o que estava acontecendo
no Brasil, e eu disse: caiu a ficha, caiu a ficha do povo.
Caiu a ficha daqueles que ficaram desiludidos, porque
conseguiram entrar na universidade, mas não têm um
emprego; caiu a ficha daqueles que agora conseguem
ter um carro, mas levam mais tempo ainda para chegar
em casa e gastam 30% da renda para pagar a prestação do carro; caiu a ficha daqueles que realmente têm
um bolsa família, mas não veem os filhos melhorando
e sabem que os filhos vão continuar dependendo de
bolsa família. Caiu a ficha.
E nós estamos aqui, Senador Ricardo Ferraço,
sem, a meu ver, ter consciência plena de que o que está
acontecendo na Câmara de Vereadores vai acontecer
em muitas outras câmaras, em assembleias legislativas e pode acontecer aqui. Alguns vão dizer: “Jamais,
porque nós vamos agora cercar as câmaras de vereadores com a polícia, cercar o Congresso com a polícia,
as assembleias legislativas serão cercadas.” No dia em
que nós fizermos isso para podermos funcionar, perderemos a razão de existir. Quando um Parlamento,
para existir, precisa ser cercado para que o povo não
entre, perdemos a razão de existir.
Em alguns momentos, é necessário, sim, proteção. Eu acompanhei bem a votação de medidas duras,
mas necessárias, pelo parlamento grego, e o povo,
na rua, era impedido de entrar. Ali foi um momento,
necessário, para que o parlamento tomasse medidas
duras, necessárias algumas delas, que o povo, no seu
imediatismo natural, não queria. Mas, passadas as medidas, o povo percebeu que os resultados começavam
a aparecer e não houve mais manifestações.
Mas aqui, se nós não tomarmos cuidado, isso vai
ser uma constante, até porque agora surgiu essa força incrível chamada Internet, e cada jovem, sozinho,
é uma trincheira inteira. Em sua casa, sozinho, com
computador e Internet, ele mobiliza dezenas, centenas
e às vezes milhares de pessoas. E mobilizar mais do
que algumas dezenas basta para fazer o sistema não
funcionar bem; com poucas centenas de pessoas se
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para qualquer ministério, se para uma câmara legislativa, uma câmara de vereadores.
Esse poder foi o que senti, Senador Ricardo,
quando vi ontem na televisão os vereadores pedindo
permissão aos jovens para poderem se reunir no plenário deles. Aquilo para mim foi um choque, maior do
que o choque de ver cem mil pessoas na rua. E quando
eu digo “choque”, não estou usando a palavra no sentido negativo, mas no sentido de despertar. Eu fui mais
balançado quando vi vereadores pedindo permissão
aos jovens para que eles, vereadores, se reunissem
dentro da Câmara Legislativa do que quando vi 100
mil pessoas na rua.
Agora imaginem quando os dois se casarem: 100
mil pessoas na rua e jovens invadindo câmaras legislativas. Se fossem só esses jovens, diríamos: “Não, é
um grupinho isolado. Amanhã eles vão para casa.” Mas
não é: há 100 mil também se manifestando de vez em
quando, casados, obviamente, com alguns infiltrados
que de vez em quando cometem violências que não
deveriam cometer, mas não é a maioria. A maioria está
ali por total, absoluta descrença no funcionamento do
Poder Legislativo local, e isso vai se ampliar.
Digo isso – embora não vá falar muito mais – como
introdução, Senador Ricardo Ferraço. E o senhor, como
presidente de uma comissão, pode ajudar a pensar, a
refletir e, se for o caso, a agirmos.
Eu creio que temos uma boa chance de trazer
o povo aqui para dentro. E, para o povo vir, ele não
precisa vir fisicamente; basta virem as suas ideias, as
suas intenções, as suas reivindicações.
É o momento de elaborar o Orçamento. De agora
até o final do ano, nós vamos trabalhar na elaboração
do Orçamento. Esse Orçamento vai demonstrar se
nós ouvimos ou não a voz do povo, porque essa nossa agenda positiva é absolutamente insuficiente para
nos levar a uma sintonia com o povo. Eles não estão
achando que há sintonia, e as pesquisas mostram isso.
A Presidenta Dilma ganhou muito mais que o Congresso
nas semanas posteriores. As decisões que ela tomou
deram-lhe muito mais prestígio que aquelas que nós
tomamos aqui. O povo está mais sintonizado com as
propostas da Presidenta que com as nossas – e olhem
que, com as delas, não estão muito.
O Orçamento seria um bom momento. Se a gente
conseguir fazer um Orçamento diferente do que a gente
vem fazendo há muito tempo, em que colocamos um
dinheirão para algumas coisas e pouco dinheiro para
outras, e colocar dinheiro naquilo que o povo quer e
tirar dinheiro daquilo que o povo já disse que é privilégio, que deve ser reduzido ou eliminado, o povo vai
começar a se sintonizar com a gente. É a elaboração
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do Orçamento que vai permitir dizer se estamos ou
não ouvindo, no concreto, a voz do povo.
Eu lembro que, anos e anos atrás, eu dizia que
a Comissão de Orçamento é tão importante que a
gente deveria ir à comissão vestido de guerrilheiro,
porque é ali que se dá a luta de para onde vão os recursos públicos. Eu disse isso e confesso que eu não
entro na Comissão de Orçamento, porque lá a gente
sabe que não é isso que se faz. A gente sabe que ali
não há debates sérios sobre o uso do dinheiro público para construir um novo país. Ali, a gente recebe
pronta do Governo Federal a parte mais substancial;
depois, a gente coloca emendas pessoais, das quais
o povo hoje desconfia, e, em alguns momentos, interesses que não são muito republicanos. Mas é ali que
a gente pode fazer.
Imaginem, Senador Amorim, Senador Ricardo,
que a gente consiga fazer um Orçamento que sirva
realmente para fazer o Brasil mais eficiente, eficiente
em todos os sentidos. Eficiente no transporte público,
que fez com que essas manifestações surgissem...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – ... apesar de estarem sendo
preparadas, há muitos anos, na cabeça e no inconsciente das pessoas.
Imaginem que a gente faça com que seja eficiente, de tal maneira que o Produto Interno Bruto volte a
crescer, mas que cresça de uma maneira bonita, servindo às grandes massas.
Imaginem que a gente ponha no Orçamento o
que for necessário para que o Brasil fique um país
pacífico – e pacífico não é seguro, apenas. Paz não é
sinônimo de segurança. Mais uma vez recorro ao dicionário, onde há duas palavras bem diferentes: paz e
segurança. Segurança é a polícia para impedir o crime;
paz é não haver crime.
Imaginem se a gente fizer um Orçamento que
comece a construir um Brasil pacífico, onde nós não
assassinemos uns aos outros, como estamos fazendo
todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos
os anos, no Brasil, um país em que há mais mortes por
violência do que os países que estão em guerra civil.
Imaginem que a gente faça com que o Brasil seja
um país educado, graças ao Orçamento de 2014, colocando ali os recursos necessários e dizendo como
eles vão ser aplicados.
Imaginem se a gente conseguir colocar no Orçamento o necessário para o Brasil ser um país saudável, não apenas gastando dinheiro no atendimento
com médicos na saúde, mas também na prevenção,
com saúde, com água, com esgoto.
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Imaginem se a gente conseguir colocar no Orçamento o que for necessário para que o Brasil fique um
país limpo; limpo na ética. E aí não basta o Orçamento.
Há uma porção de medidas que nós precisamos tomar
para que este País fique ético, e não basta dizer que
o crime de corrupção é hediondo para a corrupção
acabar. É preciso muito mais do que isso.
Imaginem se, no momento em que discutir o
Orçamento, a gente debater também como mudar o
funcionamento desta Casa, para que todos participem, uns ouvindo os outros, uns criticando os outros;
nós, juntos, parlamentando – isso significa conversa,
o que não temos feito – e daí tirando aquilo de que o
Brasil precisa.
O povo vem nos alertando há muito tempo nas
suas manifestações de descontentamento, nas suas
respostas às pesquisas de opinião, nas suas piadas
repetidas sobre os Parlamentares. O povo nos avisou;
agora o povo está agindo. Se continuar agindo dessa
maneira, em um divórcio entre o povo e o Parlamento,
o resultado não será bom nem para o povo, porque a
democracia não funciona sem o Parlamento. Mas, se
o Parlamento, para funcionar, precisa colocar a polícia na frente...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Governo/
PDT – DF) – ... para que os jovens não entrem, também a democracia não vai estar bem.
É hora de resgatar o prestígio do Parlamento. Alguns dizem que já passou da hora, mas não dá para
dizermos que já passou, porque temos que encontrar
um caminho. É hora de encontrar, portanto, um Parlamento que o povo admire. Em lugar desses treze porcentozinhos de apoio e de credibilidade que temos,
precisamos de 50%, 60%, para que sejamos uma das
instituições com maior credibilidade, tanto quanto os
Bombeiros, que é a de maior credibilidade.
Ainda é tempo, Sr. Presidente – termino em um
minuto –, porque não há como fugir dizendo que o tempo passou. A cada dia é mais difícil fazer isso de uma
maneira tranquila. Cada dia fica mais difícil porque a
paciência do povo, que já se esgotou, quando caiu a
ficha, pode diminuir ainda mais e essa realidade ficar
ainda mais grave.
Não estou aqui, obviamente, agourando nada,
como muitos me dizem pelo Twitter, quando faço alertas. Alertei sobre a economia: escrevi, falei e disse. Nós
estávamos bem há dois anos, mas não estamos indo
bem. Era um alerta, não era um agouro.
Eu já disse – e muitos já disseram – que o povo
se afastou de nós e que isso é muito ruim para a democracia, para nós, para o Brasil, mas a culpa não
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é do povo. O povo se afasta do Parlamento porque
o Parlamento se afastou do povo. O povo está lá, no
mesmo lugar, com os mesmos desejos, e nós nos
afastamos dele. Não estamos refletindo, Senador, sobre isso, não estamos aqui discutindo como retomar
a nossa credibilidade.
Usamos uma agenda positiva que é um golpe
de marketing, basicamente, que não está em sintonia
plena. Vamos fazer um Orçamento, lamentavelmente,
sem perceber que aí está a chance de o Congresso se
redimir, na elaboração do Orçamento para 2014, em
que estejam as ideias e os sonhos do povo brasileiro.
É uma chance que nós temos, Senador Ferraço. Para
isso a gente precisa conseguir convencer os nossos
pares de que não se pode brincar de orçamento em
nenhum momento, ainda menos quando o povo está
longe da gente. E a maneira de trazê-lo de volta é dizer: olhem aqui como serão gastos...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... os recursos públicos, os impostos que vocês pagaram. Olhem aqui como a gente vai
gastar o dinheiro que vocês pagaram de impostos para
atender àquilo que estão pedindo nas ruas e, quando
necessário, invadindo Casas Legislativas.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Senador Cristovam Buarque, parabéns pelo seu pronunciamento. Concordo
com quase tudo o que V. Exª disse e peço-lhe desculpas por não concordar com tudo e explico por quê.
O que o povo com certeza está nos dizendo, no
meu entender, é muito simples: política, mandato não é
profissão. Não; não é. Política, mandato é missão; tem
que ser missão. Quem está aqui tem que estar para
servir, para lutar pelo que é certo, para lutar para materializar a esperança e o sonho de muitos brasileiros. A
única coisa de que eu discordo de V. Exª é que, sendo
missão, nós não temos que ter medo de enfrentá-la.
Eu estou na Comissão de Orçamento. Mas eu estou na Comissão de Orçamento para dar o melhor de
mim, por acreditar que ali é um espaço, realmente, no
qual podemos lutar por tudo isso, fazendo modificações
e dando opiniões naquilo que é necessário. Sendo vencido ou vencedor, estarei cumprindo a minha missão.
Desculpe-me por estar opinando ou fazendo algum comentário sobre a sua fala. Eu acho que V. Exª
tem razão em tudo isso. Eu estou aqui, com toda sinceridade, com toda honestidade, para cumprir uma
missão. Isso aqui para mim não é profissão. Minha
profissão é Medicina; eu sou médico. Talvez fosse
muito mais cômodo e mais fácil estar trabalhando em
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um hospital do SUS, em uma maternidade do SUS,
muitas vezes sem medicamento, anestésico ou equipamento necessário, como muitas e muitas vezes eu
enfrentei na minha vida. Mas eu percebi que política
não é lugar de gente descomprometida, não é lugar
de gente egoísta nem individualista.
Como mudar este País se não dermos a nossa
parcela? Se não lutarmos, realmente, como muitos
ao longo da nossa história com certeza lutaram – e
continuam lutando –, para que este País realmente
chegue ao grau de dignidade, de civilidade que tanto
merecemos?
Quem acredita em Deus, como eu acredito, sabe
que Ele foi e continua sendo, se não brasileiro, extremamente generoso com os brasileiros. Digo isso,
porque, com certeza, estamos pisando o melhor solo
do Planeta, o solo mais rico do Planeta. Não estamos
no encontro das placas tectônicas, como estão os japoneses, talvez os coreanos e outros, que sentem os
abalos sísmicos e que, ver por outra, passam por surpresas geológicas e, com certeza, muito sofrimento.
Nem isso temos, graças a Deus.
O que temos aqui é uma oportunidade de sermos
uma nação diferente, uma nação justa, uma nação
verdadeiramente humana e de respeito. Como fazer
isso? Não foi porque Deus falhou, não. Foi porque, com
certeza, falhamos na parte que nos cabia.
Se o Nordeste brasileiro, a minha região, ainda
sofre a mazela da seca, com certeza não foi prioridade
extinguir ou diminuir todo o sofrimento da seca, porque
o sol é energia, dá a fotossíntese e mantém a vida.
Enquanto os rios estão cheios, como o Rio São
Francisco, nós estamos convivendo com a seca, porque faltou fazer a nossa parte: os canais, os pequenos
canalículos que nos garantissem a dignidade tão querida e tão merecida, como outros países já alcançaram.
Então, desculpe-me por discordar de V. Exª. Eu
sou um sonhador, como o senhor, com certeza, o é, e
a gente sabe de toda a sua história. Tenho consciência de que, para aliviar essa dor coletiva – sou especialista em dor física, pois me especializei nessa área
–, para aliviar esse sofrimento de todos, porque dor
é sofrimento, só há um jeito: levar política com muita
seriedade, com muita abnegação, com o entendimento
de que é missão, a missão de servir.
Repito: eu estou aqui para cumprir essa missão
e, com certeza, ajudar a materializar a esperança não
só minha, mas, sobretudo, daqueles tantos outros que
não têm oportunidade neste País.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador.
Peço licença ao Senador Ricardo Ferraço (Fora
do microfone.). Pode ser, Senador? Bem rapidinho. O
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senhor vai embora? Então eu não respondo. Se o senhor vai embora...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Por favor, por favor. Por
favor, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Não, não, não. É uma pena.
Eu gostaria muito de comentar, mas não vou fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Eu também gostaria de
ouvi-lo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não, fica para outra vez. Não vou
impedir o Senador Ricardo de falar.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.) – Não, não. Por favor.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Eu acho que ele está pedindo para o senhor se manifestar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Está bem. Eu o vi andando e
pensei que já estava indo embora.
Sr. Presidente, há essa ideia de que Deus é brasileiro. Eu falei aqui que as piadas deveriam nos despertar. Uma das piadas que correm por aí é que Deus
é brasileiro, mas o demônio infiltrou aqui os políticos.
A gente precisa despertar para aquilo que o povo está
dizendo.
Fico muito contente com a ideia de que política é
uma missão. Por isso eu até queria pedir o seu apoio
para um projeto de lei de minha autoria que proíbe reeleição mais de uma vez para todos os cargos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Já apresentei um parecido.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Para todos os cargos: Senador,
por duas vezes, se for reeleito; governador, prefeito,
deputado, vereador, dirigente de clube de futebol, etc.
Eu fico até contente com o fato de o senhor acreditar no trabalho da Comissão de Orçamento, porque é
preciso alguém acreditar e estar lá. Depois de um ano
que estive lá, sinceramente perdi, porque achei que o
que se fazia ali não era discutir o Orçamento a serviço
do Brasil, e a prova é que nunca colocamos recursos
para enfrentar corretamente a seca do Nordeste. Eu
espero que, neste ano, o senhor tenha mais sucesso
e vou usá-lo como meu representante lá.
Obrigado, Presidente.
E muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Muito obrigado pelas palavras, Senador Cristovam Buarque.
Passo a palavra ao nobre colega Senador Ricardo
Ferraço, para fazer o seu pronunciamento.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Sr. Presidente, venho à tribuna do Senado Federal para alertar o
Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) para os erros e as falhas de modelagem que estão sendo sinalizados por
meio do processo de concessão da BR-262, uma das
mais importantes BRs, não apenas para o meu Estado, mas também para o País.
Vou me referir especificamente à BR-262, que
corta o Espírito Santo, Estado que tenho o prazer de
representar nesta Casa, que liga a nossa capital a
Belo Horizonte.
A obra de duplicação da BR-262 é esperada há
muito tempo pelos capixabas, e não apenas pelos
capixabas, também pelos mineiros. A BR-262 é um
importantíssimo corredor de escoamento de parte relevante da produção brasileira.
Um grande contingente, enfim, de brasileiros passam pela BR-262, e um grande contingente, naturalmente, de capixabas por lá trafegam no dia a dia. Mas
essa rodovia não serve apenas ao uso da atividade
estratégica, no sentido do escoamento da produção,
ela é uma rodovia utilizada no dia a dia, por muitos
Municípios, tanto do Estado de Minas Gerais, como do
Estado do Espírito Santo. Somente em meu Estado,
ela corta 22 Municípios.
A duplicação da BR-262 é, portanto, fundamental, é estratégica para o desenvolvimento do Espírito
Santo, mas, sobretudo, é importante para garantir um
deslocamento seguro e confortável para tantos capixabas e brasileiros que a utilizam no dia a dia.
A intensidade do uso, a relevância econômica e
o longo tempo de espera pela duplicação não autorizam o Governo Federal e a ANTT a realizarem um
processo de concessão sem o devido cuidado e com
extraordinárias inconsequências, se for levado a cabo
essa concessão como deseja o Governo Federal. E
eu explico por quê.
Vou abordar quatro aspectos que poderão inviabilizar o processo de concessão e de operação adequada dessa importante rodovia para o meu Estado
do Espírito Santo: a cobrança de tarifas com a incorporação do conceito de subsídio cruzado; a duplicação
do trecho do território capixaba com recursos do PAC
e gerenciamento pelo DNIT; a eliminação de obras
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fundamentais para a qualidade da via com objetivo de
redução de custos e de investimentos; e a imposição
até mesmo de uma taxa de retorno que salta aos olhos.
A cobrança de tarifas com subsídio cruzado é
uma prática já conhecida e reprovada pelos capixabas,
pois impõe ônus em demasia a muitos usuários em
benefício de outros. Nós, capixabas, temos no Espírito
Santo uma malsucedida experiência com o subsídio
cruzado urbano por intermédio do Sistema Rodovia
do Sol, com 67km, que liga nossa capital Vitória até
Guarapari, que incorporou a terceira ponte, que liga
Vitória a Vila Velha e foi construída com recursos públicos: recursos do contribuinte!
O pedágio pago na ponte não se destina apenas a
custear sua manutenção, o que é razoável e, em geral,
aceito pelo cidadão usuário, porque a conservação e
a manutenção de um equipamento como esse é algo
fundamental. Mas esse pedágio se destina também a
amortizar o investimento feito pela empresa Concessionária RodoSol S/A na duplicação da rodovia que
liga a cidade de Vila Velha até a cidade de Guarapari.
Assim, um grande, um grande contingente de
capixabas, moradoras de Vitória e Vila Velha, cidades
conectadas em um ambiente metropolitano, pagam
uma tarifa elevada e desproporcional de pedágio, tendo em vista o pequeno trecho percorrido.
Enfim, uma distorção que sempre foi questionada pelos capixabas e se tornou o ponto central das
recentes mobilizações populares.
O contrato de concessão encontra-se sob auditoria e a Justiça Estadual determinou, em compartilhamento com o Ministério Público local, a redução da
tarifa de R$1,90 para R$0,80, sendo este último valor,
supostamente, em análise, o custo da manutenção e
conservação da ponte.
Pois bem, é essa experiência malsucedida que
agora o Governo Federal quer reproduzir em terras
capixabas. Um trecho de 180km situado dentro do
território capixaba será duplicado pelo DNIT com recursos públicos do PAC. O trecho de 188km situado no
território mineiro será duplicado pela concessionária
vencedora da licitação com recursos próprios.
As tarifas de pedágio serão cobradas em cinco
pontos da rodovia, sendo dois no Espírito Santo e três
em Minas Gerais, de forma a remunerar a concessionária pelos investimentos realizados, pelos custos de
manutenção da rodovia e pela taxa interna de retorno,
como forma de viabilizar os investimentos.
As tarifas determinadas para os dois pontos de
pedágio situados no território capixaba são as mais
elevadas e se prestarão a amortizar investimentos realizados no território mineiro.
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Como explicar ao contribuinte capixaba, ao cidadão brasileiro, que uma rodovia construída com recursos públicos possa ser pedagiada como forma de
você viabilizar a concessão de investimentos num Estado que é Estado-irmão, que é um Estado com o qual
compartilhamos desafios. Mas esta é uma explicação,
esta é uma sustentação que não há como se fazer.
Com esses valores de pedágio, um pequeno
agricultor capixaba da região do Caparaó, da região
serrana, enfim, do meu Estado que terá que se dirigir
a Vitória para comercializar os seus produtos – porque é no Município de Cariacica que se encontra a
nossa central de abastecimentos, que faz a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros produzidos
nessa região do meu Estado, uma região liderada pela
pequena propriedade de base familiar –, um produtor
que diariamente vai usar essa região terá que gastar
aproximadamente R$38,00 por dia, portanto, R$1 mil
por mês. Isto é inexplicável. É inaceitável.
Associado a esta questão, encontramos outro
problema. O edital estabelece o prazo de cinco anos
para a duplicação da rodovia e a cobrança a partir do
segundo ano da concessão.
Como a previsão de assinatura do contrato de
concessão é do dia 09/12/2013, o edital prevê que no
ano de 2014 deverão ser duplicados pelo menos 10%
da rodovia, e a concessionária fica autorizada a cobrar
o pedágio a partir de 2015.
Ou seja, primeiro pagamos o pedágio para depois recebermos benefícios e investimentos, que vão
proporcionar a duplicação da BR-262. E, através da
duplicação, vamos corrigir, retificar pontos críticos porque essa é uma rodovia extremamente delicada, com
muitos acidentes.
Os capixabas poderão ser obrigados a pagar
o pedágio antes de ter a rodovia duplicada, uma vez
que é o DNIT o responsável pela duplicação do trecho
capixaba da rodovia.
As obras de duplicação de responsabilidade do
DNIT ainda não foram iniciadas. Perguntamos: como
podem os capixabas acreditar que o DNIT dará conta
de duplicar 180km de rodovia em área de relevo acidentado e traçado sinuoso que demanda muitas obras
de desmonte e remoção de rochas, aterros, pontes e
viadutos?
O DNIT, Sr. Presidente, há 13 anos está empenhado em duplicar um trecho de 25km da BR-101 que
contorna a Região Metropolitana da Grande Vitória e
ainda não conseguiu concluir essas obras.
O DNIT é um mau exemplo de órgão público, pois
é ineficiente na execução de suas funções e ainda sujeita os brasileiros a inúmeros casos de malversação
de recursos públicos.
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Em matéria do fim de semana, da jornalista Rita
Bridi, do jornal A Gazeta, que fez um belo trabalho
jornalístico, ouvindo especialistas e conhecedores de
BRs e rodovias, ficou muito clara a necessidade de o
Governo Federal repensar, ainda há tempo. Há tempo
para que o bom senso prevaleça; há tempo para que o
bom senso possa se fazer presente, possa presidir e
possa mover as autoridades que estão liderando esse
processo equivocado, um processo que não tem pé
e não tem cabeça, um processo que vai produzir em
nosso Estado muita angústia.
Foram eliminadas ainda as obras inicialmente
previstas de ruas laterais, de vias marginais nos entroncamentos com rodovias estaduais, e a construção
de quatro passarelas e interseções em dois níveis. Enfim, essas eliminações foram feitas visando manter o
pedágio abaixo de R$10,00. Mas podem comprometer
o programa de melhorias inicialmente previsto e condições de segurança do tráfego no trecho localizado
em território capixaba.
Por isso, Sr. Presidente, estamos, desde ontem,
num debate muito forte com o Governo Federal, com
as pastas que lidam diretamente com esse tema. Ontem, estivemos com o Ministro César Borges, que nos
recebeu muito bem, que ouviu atentamente as colocações da bancada capixaba.
Eu estive lá pessoalmente, mas também os nossos colegas Senadores, os nossos colegas Deputados
Federais, manifestando ao Ministro que essa obra é
importante, é uma obra que aguardamos há muito tempo. E fizemos um histórico para o Ministro, que está
recentemente no Ministério dos Transportes.
Essa é uma obra que consta do PAC e do Orçamento desde 2010. A sua primeira etapa, que liga
o Município de Viana ao Município de Marechal Floriano, na localidade de Vitor Hugo, já foi até licitada.
Está em vias de ser aberta e assinada não apenas a
licitação, mas o contrato. Só não foi feito isso porque
o DNIT está em greve.
Então, como explicar uma obra que faz parte do
compromisso, enfim, do Governo Federal com os capixabas? O meu Estado tem contribuído muito para o
desenvolvimento nacional e merece esse reconhecimento por parte do Governo Federal.
Não faz sentido alterarmos a regra do jogo. Nós
aguardamos por essa obra há alguns anos. Há alguns
anos a bancada federal luta em favor desse empreendimento e desse investimento. Por isso mesmo conseguimos incluí-lo no PAC em 2010. E, agora, o Governo
anuncia uma modelagem em que a obra será financiada com recursos públicos do contribuinte capixaba e
brasileiro e, ainda assim, será pedagiada.
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É essa, Sr. Presidente, a manifestação que faço,
não apenas de protesto, mas faço manifestação de
confiança e de esperança. Que o Governo Federal,
que a Presidente Dilma, que o Ministro César Borges
possam pensar e refletir sobre essas questões, e que
o Espírito Santo possa ser reconhecido. Reconhecido
pelo valor de sua gente, reconhecido pela contribuição
que tem dado ao desenvolvimento econômico e social.
É hora de o Governo Federal reparar os passivos
que tem com a infraestrutura capixaba.
É hora de o Governo Federal reconhecer o valor
do capixaba. É hora de o Governo Federal cumprir os
seus compromissos com os capixabas e realizar essas obras como foi acordado, como foi programado,
enfim, com recursos financiados pelo Orçamento Geral da União, até porque são recursos que constam do
Orçamento desde 2010.
É o protesto que faço, mas um protesto carregado
de expectativa e de esperança. Expectativa, esperança
e confiança de que o Governo Federal possa, ao fim e
ao cabo, fazer uma reflexão, e que nós possamos alterar
o rumo dessa proposta, que é uma proposta que não
tem nenhuma chance de dar certo em solo capixaba.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – Senador Ricardo Ferraço,
a gente vê muita emoção, muita indignidade também
nas suas palavras, o que nos faz lembrar...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria /
PMDB – ES) – Indignidade não. Indignação!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – Indignação, desculpe-me;
indignação, corrijo-me, perdão, que nos faz lembrar e
pensar e refletir que parece que o cimento, o asfalto
e os equipamentos necessários que aqui se tem são
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extremamente diferentes do que a gente vê em países
como o Japão.
O Japão sofreu toda aquela catástrofe com o tsunami, e a gente via suas estradas e seus aeroportos
serem reconstruídos em pouquíssimo tempo. Por que
é que se demora tanto terminar, concluir uma obra pública neste País? Será que o nosso suor é diferente
do de outros? Por que é que se demora tanto? É isso
que o povo, como disse o Senador Cristovam Buarque
aqui, já não aceita; já está tão indignado que já está
realmente extravasando.
Mas eu quero também manifestar, como disse o
Papa Francisco, e aprendi isso lidando com pacientes
com câncer, que nunca se deve perder a esperança.
Não devemos nunca deixar que a nossa esperança
seja roubada. Eu acredito, sinceramente, no Ministro
César Borges, e espero que ele possa dar uma solução não só para o Espírito Santo, mas também para
Sergipe, que tem obras que se arrastam há anos e
anos também no mesmo DNIT. Então espero que isso
se realize e se materialize o quanto antes, da forma
mais justa e mais correta possível.
É com isso que sonhamos e, com certeza, o seu
sonho não é muito diferente do sonho de muitos sergipanos não.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria /
PMDB – ES) – Muito obrigado pela vossa manifestação de solidariedade e de entendimento para com a
importância da infraestrutura para o desenvolvimento
econômico e social dos nossos Estados.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – A Presidência comunica
ao Plenário o recebimento dos seguintes expedientes:
– Ofício nº 1, de 2013, do Presidente Eventual da Comissão Mista destinada a apreciar
a Medida Provisória nº 620, de 2013, comunicando a instalação do Colegiado bem como
a eleição de sua Presidente, Deputada Rose
de Freitas, Vice-Presidente, Senador Casildo
Maldaner, Relatora, Senadora Ana Rita e Relator Revisor, Deputado Zezéu Ribeiro;
– Ofício nº 1, de 2013, do Presidente Eventual da Comissão Mista destinada a apreciar
a Medida Provisória nº 621, de 2013, comunicando a instalação do Colegiado bem
como a eleição de seu Presidente, Senador
João Alberto Souza, Vice-Presidente, Deputado Francisco Escórcio, Relator, Deputado
Rogério Carvalho e Relator Revisor, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 001/MPV620-2013
Brasília, 14 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 620, de 12 de junho de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputada Rose de Freitas
Vice-Presidente: Senador Casildo Maldaner
Relatora: Senadora Ana Rita
Relator Revisor: Deputado Zezéu Ribeiro
Respeitosamente, Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Senador Casildo Maldaner, Vice-Presidente.
Ofício nº 001/MPV621-2013
Brasília, 14 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 621, de 9 de julho de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador João Alberto Souza
Vice-Presidente: Deputado Francisco Escórcio
Relator: Deputado Rogério Carvalho
Relator Revisor: Senador Mozarildo Cavalcanti
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Respeitosamente, Senador José Pimentel, Presidente Eventual _ Senador João Alberto Souza,
Presidente
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – A Presidência designou,
como membro titular, o Deputado Eduardo Cunha, em
substituição ao Deputado Arthur Oliveira Maia, e este
como membro suplente, em substituição ao Deputado Júnior Coimbra, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
613, de 2013, conforme o Ofício nº 949, de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº 949
Brasília, 14 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que passo a integrar, na qualidade de TITULAR, a Comissão Mista
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória
nº 613/2013, que “Institui crédito presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na venda de
álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidências
das referidas contribuições na importação e sobre a
receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da indústria química nacional que especifica, e
dá outras providências”, em substituição ao Deputado
Arthur Oliveira Maia, que passa a condição SUPLENTE, em substituição ao Deputado Júnior Coimbra.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – A Presidência comunica
o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, em 11 de agosto do corrente, para edição do decreto legislativo regulando as
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória
nº 606, de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 18 de junho 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 (Eduardo Amorim. Bloco União e Força /PSC – SE) – Encerrou-se ontem
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução nº 59, de 2013, do Senador Ricardo
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Ferraço, que altera o Regimento Interno do Senado
Federal para determinar o envio à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional das mensagens
propondo perdão e reescalonamento de dívidas de
que o Brasil seja credor.
Ao Projeto foi oferecida uma emenda.
É a seguinte a Emenda:
EMENDA
Nº 1, DE 2013-PLEN
(Ao PRS nº 59, de 2013)
Art. 1º. O art. 1º do PRS nº 59, de 2013, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 390. ........................................................
........................................................................
Parágrafo único. No caso de mensagens propondo perdão e reescalonamento de dívidas
de que o Brasil seja credor, a matéria será
encaminhada para parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional e da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, antes de seu exame pela Comissão de Assuntos Econômicos.” (NR)
Art. 2º. Dê-se ao caput do Projeto de Resolução
nº 59, de 2013, a seguinte redação:
“Altera o Regimento Interno do Senado Federal para determinar o envio à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional e à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa das mensagens propondo perdão
e reescalonamento de dívidas de que o Brasil
seja credor”
Justificação
No complexo sistema de relações internacionais
estabelecido na segunda metade do século XX, ganhou
importância e destaque o estabelecimento de critérios
relacionados à garantia e respeito aos direitos humanos como parâmetro de desenvolvimento societário.
O estabelecimento de mecanismos de proteção
da pessoa, respeitando-se os mínimos critérios estabelecidos em convenções e acordos internacionais
capitaneados pela Organização das Nações Unidas,
tem sido objeto de programas de cooperação e de
solidariedade internacionais e indicador de desenvolvimento dos países.
Por isso, é fundamental que o Brasil, seguindo
o que preceitua o inciso II do art. 4º da Constituição
Federal, oriente sua política externa, inclusive no que
disser respeito às trocas financeiras, pela observância
do respeito aos direitos humanos.
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Dessa forma, ao decidir sobre a concordância ou
não com alterações em financiamentos externos dos
quais o Brasil é credor, com perdão ou reescalonamento
de dívidas, o Senado Federal deve ouvir sua Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que
analisará os aspectos de mérito relacionados à garantia dos direitos humanos ligados ao país beneficiado.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – A matéria vai à Comissão
Constituição, Justiça e Cidadania, onde se encontra
o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o
Regimento Interno do Senado Federal, uma vez que o
projeto supracitado também modifica a referida Norma
Interna seguindo, posteriormente, à Comissão Especial
da Reforma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 334, de 2013, na origem, comunicando a ausência do País da Senhora Presidente
da República, nos dias 14 e 15 de agosto, em viagem
oficial a Assunção, República do Paraguai, por ocasião
da Posse Presidencial.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – A Presidência recebeu
o Ofício nº 169, de 2013, da Comissão de Assuntos
Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2005.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 169/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 14 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno único, a Emenda nº 3-CAS
(Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 406, de
2005, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera o
Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente) e a Medida Provisória nº 2.178-36,
de 24 de agosto de 2001, para disciplinar a comercialização de alimentos nas escolas de educação básica
e a elaboração de cardápios do programa de alimentação escolar, e promover ações para a alimentação e
nutrição adequadas de crianças e adolescentes.
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.
Respeitosamente, Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – Com referência ao Ofício
nº 169, 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 Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força /PSC – SE) – Sobre a mesa, projeto de
lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 333, DE 2013
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente),
para permitir, excepcionalmente, a guarda
de crianças e adolescentes por pessoas interessadas na adoção antes do julgamento
definitivo do procedimento para destituição
do poder familiar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), fica acrescida do art. 50-A, e seu art. 157 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 50-A. Nos registros e nos cadastros mencionados no art. 50 desta Lei, a autoridade judiciária competente deverá determinar a inclusão
das crianças e adolescentes que estejam aptos
à guarda por pessoas interessadas na adoção,
na forma do parágrafo único do art. 157.
§ 1º Aplicam-se, no couber, o disposto no art.
50 desta Lei ao registro e cadastro de que trata
o caput deste artigo.
§ 2º As pessoas interessadas na guarda das
crianças e adolescentes antes do trânsito em
julgado da ação de destituição de poder familiar terão preferência na adoção.
§ 3º A frustração da adoção em razão de eventual improcedência da ação de destituição do
poder familiar não acarretará qualquer responsabilidade civil ao Estado ou aos agentes
públicos envolvidos.”
“Art. 157. ........................................................
Parágrafo único. Caso seja decretada a suspensão do poder familiar, a autoridade judiciária poderá determinar que a criança ou o
adolescente seja considerado apto à guarda
de pessoas interessadas na adoção, desde
que, cumulativamente:
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I – haja indícios veementes de caracterização
das hipóteses legais autorizadoras da destituição de poder familiar;
II – a criança ou o adolescente esteja submetido a regime de acolhimento institucional ou
familiar;
III – inexista outra medida que melhor garanta
os direitos da criança e do adolescente assegurados nesta Lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
90 (noventa) dias de sua publicação oficial.
Justificação
Século XXI e, ainda, temos muito a avançar na
proteção dos nossos pequenos cidadãos.
O esforço do Congresso Nacional em entregar
um Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e uma
Lei Nacional de Adoção não é motivo de acomodação
para nós, parlamentares.
Muitas crianças e adolescentes estão sofrendo
a angustiante sensação de crescer longe do calor de
uma família, em abrigos que, apesar do elevado espírito
solidário dos que os mantêm, revelam-se inadequados
a um ser em formação.
Os motivos dessa lotação dos abrigos são variados. A presente proposição combate um desses
principais vilões.
A experiência demonstra que milhares de crianças e adolescentes que estão em abrigos (ou, na expressão do ECA, em programas de acolhimento institucional) não são adotados por terem de aguardar o
demorado desfecho de ação de destituição do poder
familiar. Por exemplo, “das 2.377 crianças que vivem
hoje em abrigos públicos no Estado do Rio, 1.008
aguardam o julgamento de ações de destituição do
poder familiar e, portanto, não estão aptas à adoção”,
conforme matéria divulgada pelo jornal “O Globo” em
28 de maio de 2013.
O problema é que a inevitável demora desses
feitos judiciais de destituição do poder familiar pune
duplamente os nossos mirins: imola parte de sua vida
em abrigos e desestimula a sua futura adoção. Como
se sabe, quanto mais elevada a idade, menores as
chances de adoção.
Nesse contexto, convém que o ECA seja aprimorado mediante ajuste legislativo que permita a inscrição, no Cadastro Nacional de Adoção, de crianças
ou adolescentes que estejam em abrigos e cujos pais
muito provavelmente haverão de ser destituídos do
poder familiar, conforme juízo feito pelo magistrado
incumbido do feito de destituição.
Dessa forma, o Cadastro Nacional de Adoção
possuirá duas categorias de crianças e adolescentes:
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(a) os infantes aptos à adoção e (b) os que provavelmente estarão aptos à adoção e que podem ser colocados em guarda.
Estes últimos poderão ser colocados na guarda
daqueles pretendentes que queiram assumir a guarda
do mirim com a ciência do risco (remoto, mas é um
risco) de não obterem a adoção caso a ação de destituição do poder familiar seja julgada improcedente.
A experiência demonstra que esse risco não inibirá os pretendentes. Conforme a reportagem jornalística já citada, os compromissados juízes cariocas
Dra. Mônica Labuto e o Dr. Eduardo Hablitschek relataram que, atualmente, fora do Cadastro Nacional de
Adoção, várias pessoas se dispõem a adotar crianças
e adolescentes antes mesmo de os trâmites da ação
de destituição do poder familiar darem-se por findos.
E esses ilustres magistrados, ao som de vários
outros operadores do Direito que lidam com os nossos
pequenos brasileiros, costuraram a brilhante ideia de
adaptar o ECA à realidade atual, ideia essa que deve
vestir uma iniciativa do Congresso Nacional, a bem da
infância e da adolescência brasileiras.
É sob essas luzes que caminha a presente proposição legislativa, voltada a permitir que os mirins
brasileiros escapem ao obscuro ambiente dos abrigos
e encontrem um seio familiar antes mesmo do trânsito
em julgado da ação de destituição de poder familiar.
Deixamos bem claro que a proposta legislativa
em tela aplica-se a situações excepcionalíssimas, em
que a perda do poder familiar é extremamente previsível, com base em indícios veementes (expressão já
conhecida pelo ordenamento jurídico, a exemplo do
art. 3º do Decreto-Lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941,
do art. 126 do Código de Processo Penal, do art. 3º
da já revogada Lei nº 4.137, de 10 de setembro de
1962, e do art. 64, inciso II, da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005).
Com a presente proposição, muitas crianças e
adolescentes brasileiros poderão ganhar o que o estado
normativo atual ainda não lhe consegue proporcionar
na integralidade: uma família.
E é à força da certeza de que o futuro de nosso
País depende do bem-estar de nossos pequenos que
conclamo todos os nobres Parlamentares a aderirem à
célere tramitação e aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
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O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada
comarca ou foro regional, um registro de crianças e
adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.
....................................................................................
Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a
suspensão do poder poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando
a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea,
mediante termo de responsabilidade.
....................................................................................
DECRETO-LEI
Nº 3.240, DE 8 DE MAIO DE 1941
Sujeita a sequestro os bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo
para a fazenda pública, e outros
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, Decreta:
....................................................................................
Art. 3º Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo,
por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto
da medida.
....................................................................................
DECRETO-LEI
Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 126. Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência
ilícita dos bens.
....................................................................................
LEI No 4.137, DE 10 DE SETEMBRO DE 1962
Regula e repressão ao abuso do Poder Econômico.
(revogada pela Lei nº 8.884, de 1994)
Art. 3º Quando em relação a uma emprêsa exista um restrito número de emprêsas que não tenham
condições de lhe fazer concorrência num determinado
ramo de negócio ou de prestação de serviços, ficará,

382

54088 Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

aquela obrigada à comprovação do custo de sua produção, se houver indícios veementes de que impõe
preços excessivos.
LEI No 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005
Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 64. Durante o procedimento de recuperação
judicial, o devedor ou seus administradores serão
mantidos na condução da atividade empresarial, sob
fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador
judicial, salvo se qualquer deles:
....................................................................................
II – houver indícios veementes de ter cometido
crime previsto nesta Lei;
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e Constituição, Justiça
e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco União e Força /PSC – SE) – O projeto que acaba
de ser lido será publicado e remetido às Comissões
competentes.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP –
PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a cidade de Parnaíba chega neste dia 14 de agosto ao seu aniversário
de 169 anos – celebrado pelo marco de sua elevação
à categoria de Vila, pela lei nº 166, promulgada pelo
então governador José Idelfonso de Souza Ramos.
Mas a Parnaíba de Nossa Senhora da Graça, do
pioneirismo na adesão à causa da Independência e no
Republicanismo da Confederação do Equador, é uma
cidade com raízes mais profundas no tempo.
Sob o ponto de vista legal, sua origem remonta
a 20 de setembro de 1759, quando João Pereira Caldas, então governador da província do Piauí, fundou
a vila de São João da Parnaíba. Mas antes disso, no
que hoje é o lindo Casario do Porto das Barcas, a atividade comercial demonstrava não somente a origem
da cidade, mas sua vocação para ser grande.
Grande – a maior cidade piauiense depois da
capital, Teresina, que também faz aniversário neste
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mês de agosto – Parnaíba é uma cidade de futuro, que
se assenta sobre o trabalho de sua gente, da gente
simples que tira seu sustento no trabalho diário, em
lugares como o mercado de Caramuru, na pesca, no
comércio, na agricultura irrigada do Projeto Tabuleiros
Litorâneos, na crescente rede de comércio e serviços
de Parnaíba.
Parnaíba é hoje não apenas a segunda maior
cidade do Piauí; é também uma cidade que está em
crescimento. Dados do Cadastro Industrial do Piauí,
publicação da Federação das Indústrias do Estado, indicam que a cidade exerce influência econômica, social
e cultural sobre uma população superior a 600 mil habitantes, em 28 cidades do Piauí, Maranhão e Ceará.
Segundo o registro da Federação das Indústrias
do Piauí, Parnaíba exerce influência direta sobre nove
cidades próximas a leste, no Estado do Maranhão, que
têm uma população de 253 mil moradores. No lado
cearense, seis cidades na área de influência de Parnaíba reúnem 250 mil habitantes. No Piauí, Parnaíba
é polo e referência para 13 cidades, nas quais moram
160 mil pessoas.
Não é sem razão, portanto, que Parnaíba deva
ser vista como uma cidade com enorme potencial
para crescer.
Estudos de consultorias especializadas demonstram que o potencial de consumo da cidade e da região
supera R$ 2 bilhões anuais, em valores de 2012. Para
os próximos sete anos, as famílias de Parnaíba vão,
praticamente, dobrar o valor de consumo, tendo como
resultado o crescimento da classe média da cidade.
Um estudo da consultoria americana MacKinsey,
publicada na Revista Exame de 22 de agosto de 2012,
indica que Parnaíba está entre as 40 cidades brasileiras com maior ritmo de crescimento de consumo.
Mas a minha percepção sobre o grande potencial
dos parnaibanos, da coragem e da força de trabalho
dessa gente, diz que a cidade vai muito além do que os
estudos e as pesquisas são capazes de indicar. Basta
que andemos na Parnaíba de Nossa Senhora da Graça
para perceber claramente que o desenvolvimento da
cidade resulta do esforço dos parnaibanos anônimos,
de trabalhadores e empresários, de estudantes, de
donas de casa, de gente que merece hoje e sempre
a nossa homenagem, mas também o nosso empenho
para ajudar na construção de um futuro melhor.
Cito, como parte do esforço a que me dedico, o
projeto de lei de minha autoria que autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento, e instituir o Programa Especial de
Desenvolvimento do Baixo Parnaíba. Esse projeto deve
favorecer sobremaneira o progresso de Parnaíba e de
toda a região sobre a qual a cidade exerce influência.
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Quero estar sempre ao lado de Parnaíba e dos
parnaibanos, ajudando no que for possível. Sou um parceiro para auxiliar no crescimento da cidade e acolher
as boas ideias, defendendo o interesse público desta
cidade, para a qual vislumbro um futuro de desenvolvimento. Parabéns Parnaíba.
Era o que tinha dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Senhoras e aos Senhores Senadores que será
realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às
14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
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Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, detramitação conjunta.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quinta e última 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Terceira 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.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2013
(nº 567/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Fe-
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derativa do Brasil e o Governo de Santa Lúcia,
celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
Parecer favorável, sob nº 837, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2013
(nº 333/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília, em 8 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 838, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Aníbal Diniz.
11
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
12
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
13
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
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2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
14
REQUERIMENTO
Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
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citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Que Deus nos ilumine na
missão de cada um de nós.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 33 minutos.)
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Ata da 131ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 15 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Acir Gurgacz e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e
encerra-se às 16 horas e 20 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/ PDT – RO) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/ PTB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/ PDT – RO) – Pois não. Pela ordem, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/ PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Já está sobre a mesa a minha indicação para
falar pela Liderança do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/ PDT – RO) – Já está aqui a autorização, e
V. Exª já está inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/ PDT – RO) – A Presidência comunica às Sras
e aos Srs. Parlamentares que, em aditamento ao Ofício
no 466, de 2013-CN, a sessão conjunta do Congresso
Nacional convocada para o dia 20 de agosto do corrente, terça-feira, às dezenove horas, no plenário da
Câmara dos Deputados, será destinada à:
Parte I
– Apreciação de Vetos Presidenciais.
Parte II
– À apreciação do Projeto de Resolução do Congresso Nacional nº 3, de 2009, que “Dispõe sobre a Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos Relacionados à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sua composição, organização e competências”; e
– À apreciação do Projeto de Resolução do Congresso Nacional no 1, de 2013, que “Acrescenta §4o ao
art. 26o da Resolução no 1/2006-CN, que dispõe sobre
a Comissão Mista Permanente a que se refere o §1o
do art. 166 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/ PDT – RO) – Iniciando a lista de oradores
inscritos, passo a palavra ao Exmo Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia.
V. Exa tem o tempo regimental e quanto mais
precisar, Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
nós experimentamos, recentemente, uma verdadeira
avalanche no que diz respeito às leituras conjunturais,
principalmente, Senadora Angela, da economia, portanto, da chamada pressão inflacionária. Essa avaliação – eu diria – foi feita por uns de forma analítica; por
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outros, de forma crítica; e de forma até açodada por
um terceiro grupo.
É verdade que nós vivenciamos, nesse período
recente, uma verdadeira ebulição no que diz respeito a essa chamada alta da pressão, para nos colocar
diante da possibilidade de um período de subida dos
índices da inflação.
Na realidade, é bom a gente salientar que nós
vivenciamos, nos períodos anteriores a essa pressão,
alterações climáticas com influência muito grande na
economia, tanto as chuvas e inundações no Sul do
País, quanto a própria questão do longo período de
estiagem no Nordeste brasileiro. Há inclusive quem
diga, Senador Mozarildo, que, no Nordeste, esse período de longa estiagem foi o mais duro dos últimos
50 anos – há até os que arriscam a ir um pouquinho
mais, chegando a falar em 80 anos.
É óbvio que as alterações promovidas na natureza, pela própria ação do homem, vão se acirrando
cada vez mais: o São Francisco de 80 anos atrás não
é o São Francisco de hoje; a Mata Atlântica de 80 anos
atrás não é Mata Atlântica de hoje; consequentemente,
vamos tendo a forma de convivência, principalmente
nesse Semiárido nordestino, literalmente modificada.
Além desse fato que quero relacionar, do ponto
de vista climático pontual, de certa maneira ainda não
debelado, ainda vivenciamos alguns episódios na Bahia,
e às vezes até convivemos com o inverso. Esta semana tive a oportunidade de relatar isto: uma das regiões
que enfrentaram um período duro de longa estiagem,
na semana passada, estava perdendo sua safra por
conta do excesso de chuva.– uma região produtora
de feijão, de milho, ali na divisa entre Bahia e Sergipe.
Essa tendência que vivemos hoje de queda e
estabilização dos preços, principalmente do comércio
e dos serviços, durante os anos recentes, foram alvos
de procura acelerada por causa do aumento da renda
média dos salários e, principalmente, da inclusão de 40
milhões de brasileiros que passaram a se movimentar
nesse mercado do varejo e de serviços.
A prova de que essa pressão inflacionária foi bem
temporária e não estrutural é que – pudemos ver isso
no ano passado, nesse mesmo período, a pressão dos
preços dos alimentos sobre a inflação – agora vem,
de forma continuada, perdendo força, inclusive com
o registro de deflação, o que é importante para nós.
Mas é necessário também apontar o caminho do outro
lado, e não ficar só esperando a deflação, achando que
isso, por si só, provocará a retomada do crescimento.
Precisamos estimular, promover, executar.
É importante também associar essas questões
todas à firme decisão do Banco Central no combate
à inflação. O nosso Alexandre Tombini, Presidente do
Banco Central, tem assumido a dianteira desde o início
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do Governo. Eu me lembro de que ele sempre usava a
expressão macroprudencial, ou seja, ação para conter
inclusive essa inflação. E é importante associar também
à firmeza da nossa Presidenta no que diz respeito a
não transigir com a inflação, reforçando esses aspectos
que acabei de falar, adotando medidas, tomando decisões importantes, para que possamos ir ao encontro
do caminho do crescimento.
Acho fundamental tratar essas questões.
Há que se ter completo e decisivo respeito ao
equilíbrio fiscal e há que se ter um esforço para a manutenção desse equilíbrio fiscal, ou seja, investir, que é
fundamental, cobrir os serviços. No entanto, temos que
entender que é fundamental ajustar as nossas contas
entre o que entra e o que temos de gastar, permitindo,
assim, um processo de equilíbrio e, consequentemente, crescimento com sustentabilidade, com base, com
lastro, o que é muito importante.
Ainda com relação às medidas, é bom lembrar
que estamos vivenciando um período de uma crise que
começou em 2008. Eu me recordo muito bem de que,
no ano de 2009, tive a oportunidade, quando ocupava
a Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia, de
vivenciar de perto os efeitos dessa crise. Porém, o fundamental é que, nesse período, o nosso Presidente Lula
reverteu essas perspectivas catastróficas, anunciadas
em 2008, e adotando uma política até correta de isenção,
buscando estimular a econômica, incentivar o desenvolvimento local, mas buscando atender a uma demanda
da gestão e, particularmente, da gestão municipal.
E o Brasil, que enfrenta o quinto ano de redução
dramática no comércio com os seus principais parceiros
internacionais, não pode assistir – e foi essa a decisão
assumida pelo Governo – a essa questão sem medidas compensatórias internas de desonerações e, ao
mesmo tempo, a preparação da base de infraestrutura
para enfrentar esse período.
Só neste ano, Senador Mozarildo, nós vamos
chegar a um montante razoável de desoneração: R$70
bilhões! Contudo, nós precisamos assistir a isso do outro lado com coisas concretas, porque, senão, ficamos
assim: desonerando R$70 bilhões e aí? Isso roda a
economia por si só? Não; volto a dizer. Nós temos uma
inércia patrocinada exatamente por crises, e nós aprendemos na física, inclusive, que, quando você vai vencer
a inércia, meu caro Senador Acir Gurgacz, o esforço
tem que ser maior. Pode ser até que depois, vencida a
inércia, o corpo comece a se movimentar com mais facilidade, mas o primeiro empurrão tem que ser com força.
Então, o conjunto de desonerações tem que vir
associado a medidas, inclusive, com ações concretas
do ponto de vista da execução.
O governo fez a sua parte aqui na questão. Se
fizermos uma comparação de despesa com pessoal
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relativamente a outros períodos, nós vamos encontrar
que nós estamos com uma despesa bem menor.
Por outro lado, eu quero chamar a atenção de
novo, nessa questão das desonerações, para o que
diz respeito ao retorno, já de imediato, para que, com
relação a essas cifras, que representam algo em torno
de 1,5% do PIB ao ano, a esses espaços fiscais criados graças a essa política fiscal e a essa política de
controle, a gente encontre uma equação perfeita entre
essa questão do custeio da máquina pública, que é o
drama vivenciado por mais de...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Governo/PT
– BA) – ... cinco mil Municípios do Brasil, e a própria
questão da execução. Então, esse é um gargalo.
Nós perdemos investimentos externos? Perdemos, mas, mesmo assim, ainda estamos num patamar razoável. Apesar da crise da Zona do Euro e dos
Estados Unidos – há a sinalização, inclusive, de um
crescimento menor na China –, a confiança no Brasil
permanece elevada.
Mas, ainda que eu atraia esse investimento externo, meu caro Senador Acir Gurgacz, minha cara
Senadora Angela Portela, o fundamental é que a gente
tenha capacidade de promover execução nesses Municípios para a gente superar, inclusive, essa ausência
desses mercados.
O crescimento da produção no Brasil, medida agora no mês de junho, se comparado com junho de 2012,
foi de 0,2%. Eu poderia até comemorar isoladamente
no meu Estado, onde nós crescemos 5,9%, 30 vezes
mais do que o Brasil, mas, aí, crescer na Bahia e não
crescer no Norte do País, aqui tão bem representado
nessa Mesa, não resolve o nosso problema. Nós não
vivemos em ilhas ou vivemos a partir das ilhas; nós
vivemos numa Federação.
Então, é importante a gente enxergar dessa natureza e, ao mesmo tempo, discutir, de forma muito mais
enfática, porque o investimento local, essa desoneração, o estímulo à produção para a gente manter um nível
de criação de postos de trabalho, de emprego. Essa é
uma marca importante desse novo temo no governo.
Por exemplo, entre 2003 e 2013, mais de 19 milhões de empregos foram criados no Brasil. E é o partido de V. Exª, inclusive, Senador Acir Gurgacz, que
pilota o Ministério do Trabalho. É de lá que extraio esse
número. Nós estamos falando de quase 20 milhões de
empregos criados nesse período, número inclusive de
desempregados na Europa.
Então, é importante a gente olhar principalmente
essas questões do investimento local para ter a capacidade efetiva de trabalhar com essa lógica no que diz
respeito a, por exemplo, quando a gente fala do tamanho
do SUS – e nós estamos falando do SUS, que tem 3,7
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bilhões de procedimentos –, precisamos investir mais.
O Senador Humberto Costa tem sido um batalhador
contumaz para aumentar as verbas para a saúde. A
Câmara aprovou, nesta semana, a destinação de 25%
dos royalties do petróleo para a saúde e 75% para a
educação. Nós estamos falando de um setor que tem
carências, mas que também movimenta a economia.
Ele atende à população e, ao mesmo tempo, é um dos
setores que mais emprega. Nós estamos falando, por
exemplo, de 32 milhões de procedimentos no País num
determinado nível ou num nicho qualquer que nós podíamos escolher aqui da área da saúde; procedimentos que
são importantes, mas nós precisamos ainda enfrentar
problemas cruciais, como, por exemplo, doenças como a
malária, mais típica inclusive da região onde V. Exªs têm
as suas bases eleitorais. Assim, a tuberculose, a AIDS,
a hanseníase, desafios para serem enfrentados na área
da saúde, como, por exemplo, 48,5% da população das
capitais estão acima do peso – dados de 2011 –, 24%
da população é de hipertensos.
Então, se a gente não resolve o problema, Senador Acir Gurgacz, do abastecimento de água, por
exemplo, no interior da Bahia, onde há água salobra,
não adianta fazer o tratamento do hipertenso e permitir
que esse sujeito continue consumindo água salobra,
que apresenta uma dose de sódio extrema. É dar remédio por um lado e matar o sujeito por outro. Então,
é importante o investimento.
Hoje, inclusive, neste exato momento, o Governador Jacques Wagner está saindo ali da região de
Jacobina – e ali não pude comparecer porque tenho
que estar aqui em Brasília hoje –, onde fez a entrega
de um sistema de abastecimento de água para aquela
região de Jacobina, Saúde, Caém, Caldeirão Grande.
Portanto, levando água para aquela população. Eu tive
a oportunidade, inclusive de falar o Deputado Amaury,
hoje, às seis e meia da manhã, que lá já estava apostos
para se dirigir para a sua terra natal, Jacobina, onde o
Governador entrega mais uma importante obra.
E água é saúde; água é vida! O enfrentamento
do grave problema da falta de infraestrutura, um dos
graves gargalos nesse Brasil. Óbvio que muita gente
faz a seguinte leitura: “É, mas o Brasil tinha uma estrutura, segundo o Dnit, de 47% da sua malha comprometida, sem nenhuma viabilidade para escoamento
de produção”. Ainda continuamos com mais de 18%,
Senadora Ângela. Precisamos fazer mais.
Volto a frisar que o Norte do País é penalizado duramente por conta da chegada e da saída da produção,
mas, sobretudo, a chegada de produtos importantes para
a economia dessa importante região do País, onde, num
determinado momento, nós vivenciamos um isolamento.
Portanto, quero, neste meu pronunciamento, fazer o registro do esforço que se vem fazendo, agora já
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no governo Dilma, para superarmos essas etapas e,
ao mesmo tempo, ajustarmos o Brasil para essa nova
caminhada e para um crescimento justo, enxergando
todas as regiões do País e, principalmente, enxergando os Municípios.
Por isso, Senador Acir Gurgacz, é fundamental a
gente travar essa batalha aqui, no Senado, na busca de
liberar mais recursos para os Municípios, de melhorar
a questão da receita, tirar a dependência, estabelecer
outro tipo de leitura sobre a distribuição dos Fundos de
Participação, meu caro Mozarildo, e aprovar aqui medidas que possam dar tranqüilidade para a gestão, desde a
alteração das regras na Lei de Responsabilidade Fiscal,
como também alteração no Fundo de Participação, a fim
de introduzirmos critérios, inclusive, da renda – e não
só a per capita. Eu não posso adotar, numa determinada cidade, o critério da renda para comparar com uma
cidade que está no semiárido e que não tem indústria.
Então, não há o desenvolvimento de uma nação sem desenvolvimento local. Sem a melhoria das
condições dos serviços de saúde e educação, infraestrutura, emprego e renda nos Municípios, nós não
vamos conseguir superar o problema da Nação. E é
esse o importante esforço que a Presidenta Dilma vem
fazendo para empreender a partir dessa ponta: só se
constrói nação quando a gente parte de algum lugar,
quando a gente parte de uma origem. E essa origem,
exatamente, são os Municípios do nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador
Walter Pinheiro, pelo seu pronunciamento.
Passo a palavra, agora, à Senadora Angela Portela, do PT do Estado de Roraima.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nosso colega Senador Mozarildo Cavalcanti, do nosso querido Estado de
Roraima, eu trago um tema hoje de muita importância
para o Estado de Roraima, o nosso Estado, e o Estado
do Amapá. Retomo hoje esse tema porque percebemos que há certa ansiedade, certa preocupação por
parte dos servidores, por parte dos sindicalistas e por
parte da sociedade de Roraima e do Amapá em torno
da aprovação da PEC nº 111.
Essa PEC é de autoria da Deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, e nós continuamos em intensas
articulações com o Governo Federal, com o Ministério
do Planejamento, Senador Mozarildo Cavalcanti – e o
senhor tem ajudado e tem contribuído também –, para
que a gente consiga firmar um acordo com o Ministério
do Planejamento.
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Os estudos que foram realizados pelas assessorias
dos parlamentares para demonstrar o impacto financeiro
com a inclusão desses servidores nos quadros da União
– a inclusão dos servidores dos extintos territórios de
Roraima e do Amapá nos quadros do Governo Federal.
Então, para ser muito mais clara, essa PEC visa
incluir no quadro em extinção do Governo Federal os
servidores que trabalharam nos atuais Estados de Roraima e Amapá no período de outubro de 1988 a outubro
de 1993, no período de instalação desses dois Estados.
Eu entendo perfeitamente a ansiedade dos servidores, dos sindicalistas, das associações em ver
aprovada essa PEC, mas a negociação acerca de valores, em caráter continuado, na folha de pagamento
da União é um item que demanda tempo.
Há ponderações por parte do Ministério do Planejamento sobre o custo que vai representar o enquadramento dos servidores no quadro da União, pois estes
serão incluídos no quadro em extinção, que é federal.
O questionamento sobre a despesa que esse
enquadramento pode vir a gerar nas contas da União
aconteceria em qualquer governo de qualquer partido.
Isso significa responsabilidade com os recursos públicos, mas uma coisa não pode ser escondida e tem que
ser destacada e publicada: o Partido dos Trabalhadores
não é contra a PEC nº 111, tanto que os Deputados
do PT votaram a favor dessa matéria quando de sua
apreciação, em primeiro turno, na Câmara Federal.
Vejam, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, que foi no governo do PT, comandado pelo
ex-Presidente Lula, que tivemos aprovada a Emenda
nº 60, referente ao enquadramento dos servidores de
Rondônia. Esta Emenda Constitucional, oriunda da PEC
nº 483, de 2005, foi aprovada na Câmara e neste Senado, sendo, depois, promulgada pelo Congresso Nacional e, posteriormente, regulamentada exatamente pelo
governo do PT. O Senador Acir Gurgacz, que preside,
neste momento, a Mesa do Senado Federal, sabe disso.
Faço essas argumentações para provocar reflexão diante das acusações de que o PT estaria contra a
nossa proposta para os servidores de Roraima e Amapá, que, aliás, é semelhante à proposta de Rondônia.
Reafirmo, por oportuno, aos servidores envolvidos
nessa luta que estamos em processo de negociação com
o Ministério do Planejamento para definirmos o valor do
impacto orçamentário que deverá custear o enquadramento dos que serão beneficiados. Essa luta é intensa.
Todos sabem que, após a votação dessa PEC, em
primeiro turno, previsões orçamentárias feitas pela área
técnica do governo geraram dúvidas acerca da elevação
da folha de pagamento dos servidores públicos federais.
Os cálculos federais foram estimados com base
em dados precários, segundo informação de um técnico
do Planejamento, o que gerou um impacto financeiro
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bastante elevado – em torno de R$1,208 bilhão –, o
que foi muito questionado por todos nós, parlamentares
de Roraima e do Amapá, que participamos dessa reunião com o Ministério do Planejamento, questionando
esse impacto financeiro com que não concordamos.
Naquele momento da apresentação desses números, não hesitei em esclarecer aos técnicos do Governo
Federal sobre a estimativa de impacto da PEC nº 111.
Enviei ofício à Ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, esclarecendo que o estudo de impacto orçamentário continha equívocos comprometedores, acerca
do número de servidores a serem beneficiados e acerca, também, do valor da remuneração, com um cálculo bastante acima da média dos servidores da União.
Esses esclarecimentos foram fundamentais para
chegarmos a um consenso, pois a despesa superestimada apresentada pelo Planejamento era incompatível
com a média remuneratória mensal do Governo Federal.
Refeitas as contas e esclarecidas as dúvidas,
enviei à Ministra Miriam Belchior pedido de apoio à
votação da PEC nº 111, que reflete o desejo dos servidores de verem sua situação em isonomia com os
servidores do Estado de Rondônia, que já deu início
ao processo de transposição dos beneficiados.
Nesta fase, em que trabalhamos para firmarmos
um acordo em favor da votação da PEC nº 111 em segundo turno, informo aos servidores que já atendemos
às solicitações do Ministério do Planejamento quanto ao número de servidores admitidos no período de
1988 a 1993 e que serão incluídos no quadro federal.
Os Secretários de Administração do Estado do
Amapá, Agnaldo Balieiro, e do Município de Macapá,
Paulo Lemos, bem como a Secretária de Gestão Estratégica e Administração do Estado de Roraima, Gerlane
Baccarin, estiveram aqui, em Brasília, no início de junho
e entregaram, pessoalmente, na Secretaria Executiva
do Ministério do Planejamento, um documento com o
número provável de servidores que poderão optar pelo
quadro da União com a aprovação da PEC nº 111.
É importante que todos saibam que a nossa assessoria e a da Deputada Federal Dalva Figueiredo trabalharam em conjunto com a assessoria do Relator desta
matéria, o Deputado Federal Luciano Castro, para elaborar
as planilhas com a estimativa do impacto orçamentário.
O compromisso firmado pelo Governo Federal
com as Bancadas do Amapá e de Roraima é de que
esse novo estudo vai encerrar a discussão sobre a
despesa que o Estado brasileiro terá com o enquadramento dos servidores que fizerem a opção, conforme
estabelece o texto da PEC nº 111.
Portanto, Srs. Senadores, estamos, agora, aguardando e cobrando o processamento dos números
pela área técnica do Governo. Depois disso, o passo
seguinte será fecharmos o acordo para a votação e a
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aprovação da PEC nº 111, em segundo turno, na Câmara Deputados e, depois, aqui, no Senado Federal.
Como é fácil deduzir, estamos em luta constante,
Senador Acir Gurgacz. Desde o início deste ano, estamos lutando para que essa PEC seja votada em segundo turno pelo plenário da Câmara dos Deputados...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/
PT – RR) – ... e venha ao Senado para que possamos
nós, Senadores e Senadoras, apreciar e aprovar esta
nossa PEC nº 111, para tomarmos uma posição definitiva.
Seja em meu Estado de Roraima, seja nesta tribuna, seja em reuniões que tive com ministros e até
mesmo em audiências mantidas com a Presidenta
Dilma Rousseff, na semana passada, estou sempre
tratando da importância da aprovação desta PEC para
os servidores públicos de Roraima e do Amapá. Não
foi uma nem foram duas, mas foram inúmeras as vezes
que me reuni com integrantes das bancadas de ambos
os Estados para tratarmos deste assunto, junto aos
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal e também aos Líderes de Partidos na Câmara.
Foram exatamente as intensas articulações políticas que fizemos, juntamente com os Parlamentares
da região e do PT, que garantiram a apreciação desta
PEC, em março, pela Câmara dos Deputados, onde
a proposta foi aprovada, em primeiro turno, com 388
votos favoráveis. Os votos contrários foram apenas três
e houve uma única abstenção.
Quem acompanha esse processo aqui, em Brasília,
é testemunha do quanto tenho me empenhado na aprovação da PEC nº 111 em segundo turno na Câmara, para
que ela possa vir a ser apreciada no Senado Federal.
Tenho dito e repetido que a aprovação definitiva
da PEC nº 111 representará o reconhecimento deste
Congresso Nacional aos servidores do Amapá e de Roraima pelos relevantes serviços que prestaram aos dois
ex-Territórios no período de transição destes para Estado.
Senhores servidores, Srs. Parlamentares, estamos confiantes de que vamos chegar a um bom acordo para a votação, porque os servidores aguardam
ansiosos, e a aprovação dessa proposta é de grande
importância para o desenvolvimento dos Estados de
Roraima e do Amapá.
Enfim, Srs. Senadores, quando falamos da PEC
nº 111, estamos falando de direitos há muito tempo
reivindicados pelos servidores que lutam para permanecerem vinculados à União.
Portanto, aprovada na sua integralidade, a PEC
nº 111 iria acabar com uma pendência que o Governo
Federal tem com os servidores de Roraima e Amapá,
admitidos, à época, com autorização do Governo central e remuneração custeada pela União.
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Então, nós queríamos, aqui, neste discurso, nesta
quinta-feira, no plenário do Senado Federal, reafirmar o
nosso apoio incondicional à aprovação da PEC nº 111,
a nossa participação nas articulações para a busca de
um consenso, de um entendimento entre o Ministério
do Planejamento, o Governo Federal e a Bancada de
Senadores e Deputados de Roraima e do Amapá.
Portanto, Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz,
nós estamos reafirmando, mais uma vez, nossa luta
em prol da aprovação da PEC nº 111, da nobre Deputada do Amapá, Dalva Figueiredo.
Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senadora
Angela Portela. Pode contar com o nosso apoio quando
essa matéria chegar ao Senado, para que nós possamos apoiar e aprovar a PEC nº 111.
Nós sempre recebemos apoio dos roraimenses.
Nós vamos dar esse apoio, porque é importante para
os Estados jovens ter o apoio do Governo Federal com
relação às despesas dos nossos Estados.
Conte com o nosso apoio.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos.
Por permuta, agora, passo a palavra ao Senador
Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Acir Gurgacz, que
preside esta sessão, antes de mais nada, quero fazer
um agradecimento, de coração, ao Senador Mozarildo
Cavalcante. Ele permitiu que eu falasse em primeiro
lugar porque eu tenho um compromisso marcado para
daqui a 15 minutos. Ele foi muito gentil para que eu
pudesse atender e, novamente, me cedeu a vez.
Eu fico lhe devendo, Senador Mozarildo Cavalcanti. Não só eu, mas, eu diria, Santa Catarina fica
lhe devendo. Quando nós pudermos retribuir, nós o
faremos com muito gosto.
Trata-se de um assunto que, nos últimos dias, a
imprensa tem... E está no Brasil, está uma coisa muito
forte, está todo dia.
Eu farei algumas considerações, em alguns minutos,
mas não pude deixar de analisar a questão das drogas.
Drogas, drogas, é uma coisa meio... Droga é
uma coisa que fica... Quando a gente fala em droga,
Senador Acir, já dá uma impressão meio diferente na
gente, já baixa o clima. Abaixa o clima, não levanta o
astral. A verdade é esta.
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Falar desse tema é diferente de muitos temas em
que “Oh, que alegria! Está dando resultado o pré-sal!
Começou a fluir.”
As prefeituras... Eu tive a honra de relatar, por
exemplo, agora, na Comissão de Orçamento, aquele
0,5% do Fundo de Participação dos Municípios. Nós
relatamos e os Municípios e o Governo vão cumprir
agora, na semana que vem, esse R$1,5 bilhão aos
municípios brasileiros.
Então, se levar até um, é um colírio às Prefeituras,
para os olhos das prefeituras do Brasil inteiro.
Então, isso levanta um pouco astral. É um negócio paliativo? É, mas dá certo reforço, dá um “tchan”
como se diz, não é?
Agora, falar em drogas... Eu até não queria, mas
o meu pessoal também... Mas não tem como fugir, tem
que enfrentar, e nós temos que analisar esse tema
também. Então, eu faço algumas considerações.
O Brasil não pode mais adiar um debate sério e
responsável sobre a questão das drogas e, especialmente, o tratamento legal que o assunto está recebendo
em todo o País. Várias nações já iniciaram essa discussão e algumas têm tomado medidas controvertidas,
que ainda devem provar sua eficácia.
Esta semana, o exemplo veio dos Estados Unidos
da América. Veja bem: dos Estados Unidos. Um debate,
em todo o mundo. Esta semana, dos Estados Unidos.
Em função da superlotação dos presídios, que já
operam 40% acima de sua capacidade, o Presidente
Barack Obama pretende reduzir as penas de prisão
para usuários de drogas e pequenos traficantes que
não estejam envolvidos com cartéis ou crimes violentos. Isto é o tema desta semana nos Estados Unidos,
que já estão com 40% a mais que a capacidade de
seus presídios, na América do Norte.
O Secretário de Justiça dos Estados Unidos, Eric
Holder, determinou às 94 Procuradorias Federais do
país que não mais mencionem, em suas denúncias,
a quantidade de droga apreendida com réus de baixo
potencial ofensivo. Dessa forma, os Juízes ficam desobrigados de aplicar a pena mínima para tráfico, definido como posse de mais de 25 gramas de cocaína
ou crack, que é de 5 a 10 anos de prisão.
Os governos americanos nas últimas décadas
têm empreendido uma verdadeira guerra ao tráfico,
tendo como um dos pilares o endurecimento penal.
Para que mudassem de posição, a realidade
falou mais alto: enquanto a população cresceu 30%
nas últimas três décadas, a massa carcerária aumentou 800% – a população subiu 30% nas últimas três
décadas, mas a massa carcerária aumentou 800% –,
atingindo a marca de 2,3 milhões de presos. Cerca de
40% deles estão na cadeia por crimes relacionados a
drogas. Cerca de 40% presos em função das drogas.
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Manter os detentos também traz custo astronômico
aos Estados Unidos: US$80 bilhões em 2010.
No Brasil, no que diz respeito ao aspecto prisional, a situação não é muito diversa. Nossa população
carcerária total é de 550 mil apenados, sendo que estão disponíveis pouco mais de 310 mil vagas. Portanto,
há um déficit de quase 45%.
Cerca de 25% do total de crimes cometidos está
relacionado diretamente com o tráfico de entorpecentes. Isto sem contar os crimes correlatos, como o roubo
e o furto, cometidos por usuários e traficantes. Para
piorar, quase 30% dos condenados têm até 24 anos.
Praticamente 30% dos apenados são jovens. Vejam
bem como isso acontece.
Dado ainda mais assustador diz respeito aos
menores de 18 anos. A expansão do envolvimento de
crianças e adolescentes arregimentados pelo tráfico
de drogas foi vertiginosa na última década.
Em 2002, pouco mais de 7% dos jovens que
cumpriam medidas de restrição de liberdade o faziam
em virtude do envolvimento com o tráfico. Em 2011 –
portanto, dez anos depois, mais ou menos –, esse número mais que triplicou, alcançando cerca de 27% do
total. Quer dizer, hoje são 27% de jovens com 18 anos.
Não queremos, aqui, apontar um caminho definitivo e certeiro para resolver a questão. Longe disso. Além
de irresponsável, tal postura não contribui em nada
para a construção de alternativas. Há, contudo, alguns
pontos que devem, necessariamente, estar na pauta.
Elevar, por diversas maneiras, a inclusão no sistema educacional e, principalmente, no ensino profissionalizante, visando ao mercado de trabalho, é estratégia
vital. Com isso, cria-se uma espécie de “concorrência”
com a oferta de trabalho do tráfico, que por vezes, em
função da falta de melhores oportunidades, torna-se
ilusoriamente atrativa aos jovens, porque eles não têm
outra função paralela, uma atividade normal e digna.
Eles não conseguem se profissionalizar numa função, e, assim, o tráfico passa a ser um atrativo, o que
é uma ilusão. Portanto, vale a pena preparar o jovem
para uma profissão.
Do ponto de vista legal, o debate deve avançar.
O Poder Legislativo já vem promovendo discussões,
especialmente no âmbito da reforma do Código Penal. Independentemente da alteração legal, o Poder
Judiciário e o Ministério Público devem integrar-se à
discussão, buscando dar sua inestimável contribuição.
Mais uma vez, o mundo emite sinais de que uma
transição está ocorrendo. O Uruguai está em via de
regulamentar o comércio e o consumo de maconha,
com supervisão do Estado.
A maioria dos países do Ocidente já aboliu a prisão dos usuários, dentro da concepção moderna de
que o consumo é um problema do âmbito da saúde,
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e não penal. Já existe esta concepção no mundo ocidental europeu de que essa não é uma questão penal,
mas uma questão de saúde.
É hora de analisarmos as mais diversas iniciativas, de compará-las à realidade e às peculiaridades
do Brasil e de promover uma reflexão profunda, com
participação ativa da sociedade civil, que aponte o
rumo a ser seguido nessa questão. Enquanto não o
fizermos, continuaremos perdendo preciosas vidas
para esse mal que atinge todas as nações, com sua
imensa capacidade de destruição.
Essas são algumas reflexões, Sr. Presidente, que
trago nesta tarde. Eu não poderia deixar de trazê-las,
pois precisamos meditar sobre isso.
Ao finalizar, Senador Acir Gurgacz, na presença
da Senadora Kátia Abreu, quero, mais uma vez, agradecer penhoradamente ao nosso Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Muito obrigado, Senador Mozarildo. Consegui
refletir sobre o tema e deixá-lo para um debate que
não se encerra hoje. É preciso abrir caminhos para
isso. Posso cumprir, agora, com meu compromisso
agendado. Eu lhe fico devendo! Eu e Santa Catarina
ficamos lhe devendo essa reposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador
Casildo Maldaner, pelo tema que traz para o debate
nesta tarde!
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) –Há ofício sobre a mesa.
A Presidência designa, como membro titular, o
Senador Benedito de Lira, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
623, de 2013, conforme o Ofício nº 249, de 2013, da
Liderança do Bloco da Maioria do Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 249/2013
Brasília, 13 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico, nos termos regimentais, a indicação do Senador Benedito de Lira, como membro Titular, em substituição ao Senador Francisco Dornelles, na Comissão
Mista destinada a apreciar a MP nº 623/2013 que altera a
Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013, para dispor sobre
operações de crédito rural relativas a empreendimentos
localizados na área de abrangência da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.
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Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Dando sequência aos inscritos,
passo a palavra, em permuta, para o Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB do Estado de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, do
Estado de Rondônia e, portanto, da nossa querida
Amazônia, quero hoje abordar um tema que, aliás, é
recorrente, que é a questão da energia elétrica no meu
Estado de Roraima.
Existem, pelo menos, três projetos apresentados
ao Ministério de Minas e Energia para a construção
de hidrelétrica no meu Estado. Hoje, o abastecimento
de energia de Roraima é feito através da Venezuela:
um linhão vem de uma hidrelétrica chamada Guri até
Roraima. Ultimamente – aliás, isso ocorre há muito
tempo, mas, ultimamente, está pior –, o Estado tem
tido frequentes apagões em função de problemas que
a Venezuela vem enfrentando, há algum tempo, com
a manutenção tanto da hidrelétrica quanto da rede de
transmissão.
Agora, a revista Exame publicou uma matéria que
quero ler, para verificarmos como realmente é grave
a nossa dependência de uma energia que vem de um
país como a Venezuela, que, embora seja vizinho, está
atravessando complicações.
A matéria da revista Exame diz:
Maduro declara estado de emergência na energia elétrica.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro,
determinou estado de emergência no sistema
elétrico nacional por 90 dias. A ordem está no
decreto assinado ontem (11). A Ministra da
Comunicação e Informação, Delcy Rodríguez,
divulgou a decisão por intermédio da rede social [...]. As dificuldades envolvendo o abastecimento de energia no país são antigas, e, ainda
no governo Hugo Chávez, o Brasil colaborou
com a transmissão de informações e visitas
de especialistas.
Em abril, Maduro declarou estado de emergência no setor, também por 90 dias [portanto, já
não é a primeira vez], e estabeleceu áreas de
segurança, na tentativa de garantir o abastecimento de energia à população [é evidente que
ele defende, primeiro, a energia para a população venezuelana]. Segundo ele, é “urgente e
indispensável adotar medidas extraordinárias”.
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Paralelamente, as autoridades venezuelanas
tentam resolver os efeitos de um incêndio na
refinaria Puerto la Cruz da empresa Petróleos
de Venezuela (Pdvsa) [...].
O Portal G1 publica matéria nestes termos:
Venezuela decreta emergência elétrica em
meio a cortes de energia.
O governo da Venezuela decretou emergência
do sistema elétrico nacional por 90 dias para
acelerar a execução de obras de infraestrutura
energética e a importação de equipamentos,
em meio a um crescimento da demanda que
vem provocando cortes do serviço no interior
do país.
Ora, se eles estão atravessando essa dificuldade
lá dentro, imagine, Senador Acir Gurgacz, qual será a
próxima medida a se tomar, como, por exemplo, a de
suspender o fornecimento de energia para o Brasil,
isto é, para o meu Estado de Roraima!
Continua a matéria:
Em decreto, publicado no Diário Oficial que circulou nesta terça-feira, o governo determinou
que as Forças Armadas guardem a segurança de todas as instalações depois de terem
surgido denúncias de sabotagem durante a
campanha [...].
A verdade é a seguinte, temos de ser bem claros: a Venezuela vive dificuldades enormes na questão
do abastecimento e até mesmo no setor de energia,
principalmente no setor hidrelétrico. Fico preocupado.
Existem três projetos, e um deles está na região do
Cotingo, exatamente na Cachoeira do Tamanduá, que
é a menos impactante sob todos os aspectos. Há duas
montanhas, e é na confluência dessas duas montanhas
que será construída a hidrelétrica, onde, portanto, a
barragem e as turbinas serão instaladas. O alagamento
praticamente já tem duas paredes laterais. O impacto
ambiental é quase zero. E há uma complicação para
instalar essa hidrelétrica, que, aliás, foi proposta pelo
primeiro Governador eleito do Estado, quando, na verdade, ele ainda era Governador do Território. O projeto
está no Ministério de Minas e Energia, com todos os
estudos viáveis, e não é implantado por duas razões
ou, pelo menos, por uma razão básica: ele estava antes
em uma terra pretendida pela Funai para ser a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Agora, a reserva já
foi demarcada, e a Constituição prevê que é possível
construir usinas hidrelétricas e aproveitar os recursos
hídricos e minerais das reservas indígenas, desde que
haja a aprovação do Congresso Nacional.
Pois bem, com base nisso, na aprovação do Congresso Nacional, apresentei um projeto no Senado em
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2006 – portanto, já se vão sete anos –, que, no Senado, foi aprovado no mesmo ano, no dia 19 de dezembro de 2006. O projeto foi para a Câmara. Chegou à
Câmara no dia 21 de dezembro e se encontra lá até
hoje, Senador Acir. Já foi aprovado pela Comissão de
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia, foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e está na CCJC,
aguardando o relatório. Mas, para ser sincero, o que
existe hoje na Câmara é o seguinte: uma determinação
de que projeto autorizativo não pode ser aprovado, porque isso pressionaria politicamente o Governo a fazer
obras que, eventualmente, ele não queira.
Ora, Senador Acir, o nome já diz: projeto autorizativo. Portanto, o que estamos fazendo aqui é a inversão do processo: em vez de o Governo mandar para
cá para nós autorizarmos, nós estamos autorizando o
Governo a fazer quando houver orçamento e quando
for conveniente. Nesse caso, já passou da hora, do
momento de fazer.
Quero, portanto, deixar este registro: uma situação que está acontecendo agora, nós já a estávamos
prevendo em 2006. Vou, inclusive, enviar correspondências e ofícios à Presidente Dilma e ao Ministro de
Minas e Energia, para que avancem nesses estudos,
porque as outras duas opções de construção de hidrelétricas eu as considero mais complexas: uma está no
Rio Mucajaí, na Usina de Paredão, e a outra, no Rio
Branco, que é também muito mais complexa. Essa é
de fácil execução e beneficiaria as comunidades indígenas no que tange à eletrificação das comunidades
e ao pagamento de royalties.
Hoje, pagamos royalties para passar o linhão pelas terras indígenas, Senadora Kátia. O Governo Federal paga as comunidades para que possam passar
por lá as torres de transmissão de energia, que servem
às comunidades e que servem também à capital e a
vários Municípios do interior.
Quero pedir a V. Exª, para terminar, que autorize
a transcrição dessas matérias, como parte integrante
do meu pronunciamento, reiterando aqui um pedido
tanto ao Presidente da Câmara quanto à Presidente
da República para que resolvam esses problemas.
Pelo menos, quero destacar dois problemas: o da
usina hidrelétrica e o do Colégio Militar, que também
já está aprovado pelo Senado, que está na Câmara,
que já foi à pauta por duas vezes e que já foi retirado
de pauta por causa desse argumento.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – E isso não é argumento, porque,
recentemente, Senador Acir, aprovamos aqui um projeto autorizativo de autoria do Deputado Marco Maia,
então Presidente, criando autorização para a instala-
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ção de free shops nas 28 cidades gêmeas do Brasil.
Então, não se pode fazer uma exceção para o então
Presidente e deixar todos os outros Parlamentares...
E veja que, no meu caso, são dois problemas de suma
importância para o meu Estado.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO) – Senador Mozarildo, V. Exª será
atendido na forma do Regimento.
Passo a palavra, pela Liderança do PSD, à Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Sr. Presidente.
Colega Mozarildo, colega Senador Raupp, venho
a esta tribuna hoje, na verdade, para, além de falar com
os meus colegas desta Casa, do Senado Federal, falar
principalmente com aqueles que nos dão o prazer e a
honra de assistir à TV Senado.
Sr. Presidente, estamos assistindo, nos últimos
meses, a uma grande campanha de uma marca de
carne no Brasil. Sim, mas é motivo de um pronunciamento da tribuna falar a respeito de uma propaganda,
que todos têm direito de fazer, sobre um tipo de carne
no Brasil? Porém, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito dessa propaganda e alertar a
população sobre o que realmente é necessário e de
como as coisas acontecem no mundo da lei.
Essa empresa de carne tem dito, através de um
grande artista da TV Globo, que, aliás, admiro muito
e que é de muita influência na opinião pública, que a
única carne boa e que é garantida no Brasil é a da
marca Friboi.
Essa campanha incisiva, repetitiva não acontece
somente nas televisões, acontece também nas rádios,
nos jornais e nas revistas. Segundo o mercado, esta
campanha não teria custado menos de R$50 milhões.
Durante as últimas semanas, todos os dias, nos
jornais do País, estamos vendo essa peça publicitária.
É um direito das empresas fazerem o seu marketing, mas temos que ter uma linha, o cuidado e a
cautela de não praticar o marketing enganoso. E cabe
a mim, que conheço esse setor tão bem quanto tantos
no Brasil, dizer que nós não temos só uma marca boa
no Brasil. Temos centenas de marcas boas no Brasil,
pois, para uma marca ser boa, ela precisa ter o SIF –
Serviço de Inspeção Federal.
Portanto, o SIF do JBS não é diferente do SIF das
outras marcas, porque, na verdade, essa propaganda
deprecia o carimbo brasileiro de inspeção e nos atrapalha, inclusive, quanto à impressão internacional, que
pode ser contaminada pela opinião publica nacional,
achar que só se pode comprar uma marca, porque, se
não, a dona de casa, o pai de família estariam fazendo
mal à sua família.
Não é verdade, brasileiros! Graças a Deus, a
carne bovina brasileira é admirada no mundo inteiro,
porque aqui não há boi fechado 24 horas em curral,
comendo ração animal. Não. Aqui o nosso boi é verde,
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criado às soltas nos pastos do Brasil, que se alimenta
apenas de sal mineral, Sr. Presidente.
Nós temos três tipos de registro de carne no Brasil. Tanto faz ser carne de ovinos e caprinos, de frangos, de suínos, carne bovina, nós temos três tipos de
inspeção, que vêm com carimbo na hora em que você
for comprar. Se estiver com esses carimbos, não há
diferença da outra marca.
Para começar, se estiver na prateleira do supermercado, você pode ter certeza absoluta de que tem
o carimbo, porque, se não tiver o carimbo do SIF, ou
do SIE, ou do SIM, não deveria estar na prateleira do
supermercado.
Então, usar do seu poderio econômico, usar de
toda a fortuna tomada no BNDES, com recursos subsidiados pelo povo brasileiro?!
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO)
– Mais de R$7 bilhões o JBS tomou emprestado no
BNDES, em detrimento de dezenas e dezenas de frigoríficos pequenos e médios, que estão com a língua
de fora, pedindo socorro, para que também possam
ter essa oportunidade.
Oportunidade às empresas, nós aplaudimos. O
enriquecimento, nós aplaudimos. O sucesso, a vitória,
é isso o que nós queremos para todos os brasileiros,
mas nós não queremos um mercado e um capitalismo
sujo, um capitalismo destrutivo.
Vá e diga que a sua carne é boa, que tem boa
qualidade, que é produzida em frigoríficos de primeira, mas não diga que é a única que o povo brasileiro
pode comer, porque, se não, nós estaríamos perdidos.
Nós consumimos no Brasil mais de 70%, quase
80% de toda a carne produzida no Brasil. Nós exportamos cerca de 20% da nossa carne e, assim mesmo, com esses vinte e poucos por cento, nós somos
o maior exportador de carne do Brasil.
Imaginem a angústia dos brasileiros que assistem à televisão, que estão vendo essa propaganda
com falta de ética – pode ser legal, mas não é moral
–, dizendo aos cidadãos do Brasil inteiro que só essa
marca é boa! Imaginem as cidades onde essa marca
não consegue chegar! Imaginem aquelas famílias pobres, que moram no interior do Brasil, em cidades muito pequenas, onde não há essa marca para comprar!
Eu quero dizer a vocês, brasileiros de todos os
lugares, de todas as classes sociais: tenham confiança na carne brasileira. Em relação às que tiverem o
certificado municipal, o certificado estadual e o certificado federal de inspeção, vocês podem ficar tranquilos, porque são carnes que estão sendo fiscalizadas.
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Não quero dizer para vocês que não haja distorções, assim como há na área dos remédios, assim
como há em todas as áreas, mas essa é uma pequena distorção que precisa ser corrigida todos os dias.
Quero informar a todos que também nos grandões frigoríficos do Brasil existem distorções. Não há só nos
pequenininhos frigoríficos, não, Sr. Presidente! Isso
é preconceito contra as pequenas e microempresas,
que sustentam e que abastecem aquele interior mais
longínquo do Brasil.
Lembro que, há bem pouco tempo, uma ONG fez
uma pesquisa inesperada, dizendo que 1/3 da carne
brasileira era clandestina.
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO) –
Quero falar para vocês os números dos órgãos federais:
209 frigoríficos do Brasil têm a mesma inspeção, têm
o mesmo SIF que essa tal marca JBS, que quer dizer
que só ela o tem. São 209 frigoríficos com marcas das
mais diferentes possíveis; frigoríficos estaduais, com
licença estadual. Nós temos 423 frigoríficos, com dezenas de marcas, que vendem pelos supermercados do
Brasil. Mas nós ainda temos 713 frigoríficos, pequenos
frigoríficos, quase que matadouros, certificados pela
inspeção municipal.
Quero dizer a todos vocês que esses 713 frigoríficos municipais abatem apenas 8% de todo o rebanho
brasileiro. Oito por cento! E esse que se diz o melhor
e os outros que são “sifados”, que têm o SIF, abatem
75% da carne brasileira.
Como é que nós temos 1/3 de carne clandestina?
Contabilizando em todos os curtumes do País, todas
as pesquisas que estão sendo feitas por organismos
internacionais e nacionais certificam que poderá haver
no Brasil apenas 7% de carne clandestina. Mas essa
ONG, a serviço não sei de quê e de quem, quer desmoralizar os frigoríficos estaduais e municipais, para
que o cartel de meia dúzia se instale no Brasil; meia
dúzia de beneficiários que recebem dinheiro público
do BNDES para se enriquecer, em detrimento desses
que eles estão jogando na berlinda, como se fossem
clandestinos. Isso destrói a carne brasileira. Isso destrói uma cadeia importante economicamente para o
Brasil. A cadeia de pecuária não é igual aos grãos,
que tiveram muito mais apoio governamental, pela
sensibilidade que têm.
A pecuária brasileira foi construída praticamente,
unicamente com o esforço dos pecuaristas do Brasil
sem dinheiro público. Conseguimos trazer a genética
da Índia, aprimorar essa genética e fazer com que o
produto fosse um dos mais competitivos, comparando com a Europa, com os Estados Unidos – isso está
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na Internet. Enquanto aqui nós compramos um quilo
de filé por X, lá na França eles pagam três, até quatro
vezes mais do que se paga no Brasil, porque a nossa
carne é competitiva.
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO)
– Então, eu me achei na obrigação, Sr. Presidente, de
zelar por um patrimônio brasileiro, que é a pecuária
do Brasil, orgulho de todos nós.
Quantos brasileiros visitam as exposições agropecuárias do Brasil, para ver a exposição da nossa
raça zebuína, das nossas raças europeias! E eu, como
Presidente da CNA, Senadora da República, representante do Tocantins, que tem um grande rebanho bovino
brasileiro – mais de 7 milhões de cabeças –, permitir
que uma única empresa, privilegiada pelo BNDES, com
mais de R$7 bilhões, faça uma campanha destrutiva
contra a carne brasileira? SIF, SIE e SIM são certificações importantes. Precisam ser melhoradas? Precisam
todos os dias, porque nós estamos tratando da saúde
humana, mas não de forma a denegrir a imagem do
produto e mentir para a sociedade, no sentido de que
só uma pode ser consumida.
Concedo um aparte ao Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senadora Kátia Abreu,
pelo pronunciamento. Esse tema nós temos debatido
já por várias vezes na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da qual eu faço parte e V. Exª também.
O cartel está tomando conta da pecuária brasileira com
relação a abate e à distribuição de carne. Nós temos
um plantel em Rondônia que é da maior qualidade em
todo o nosso País. Nós temos lá o Frigorífico Gonçalves,
que está trabalhando, lutando para conseguir autorização para exportar para os Estados Unidos, e está
lá com esse processo no Ministério, que não avança.
Eu já estive lá e quero pedir a V. Exª que nos auxilie
também, para que possamos ajudar um frigorífico familiar do Estado de Rondônia, que tem trabalhado já há
muitos anos. Ele tem qualidade igual a esse frigorífico
a que V. Exª se refere, que quer realmente fazer um
cartel com relação à produção e à distribuição de carne
no nosso País. Eu tenho certeza de que o Frigorífico
Gonçalves é da mesma qualidade. Não é melhor, nem
pior. Tem o SIF, está dentro dos padrões brasileiros e
atende às necessidades da população brasileira e internacional, mas precisa de autorização para exportar
para os Estados Unidos. Nós estamos trabalhando e
lutando contra esse cartel, para que possamos fazer
com que todas as empresas brasileiras tenham acesso ao comércio nacional e ao comércio internacional.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
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A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO)
– Muito obrigada, Senador Acir.
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO)
– Quero agradecer aqui a sua reclamação, lembrando quantos casos nós temos no Brasil da força desse
cartel, até mesmo dentro do Ministério da Agricultura,
por alguns servidores que se submetem a esse cartel
e impedem que vários frigoríficos, que poderiam estar
exportando, mas que dependem de decisão do Ministério, não consigam fazê-lo. Já fizemos uma reclamação
para o Ministro Antônio Andrade, para que possamos
estar na vigilância.
Quero dizer a esse novo senhor que tomou posse
nesse cargo, que cuida das exportações no Mapa, que
nós vamos estar de olho 24 horas, para saber quem é
que está exportando e por que a demora na burocracia
em permitir que outros exportem.
Quero dizer também ao novo cidadão que tomou posse na Secretaria de Defesa Agropecuária,
em lugar do Dr. Enio, um dos maiores especialistas
do Brasil, um técnico da maior qualidade, que não vai
ficar desempregado nem 48 horas – a CNA mesmo
tem o maior interesse em tê-lo nos nossos quadros
–, que foi substituído por uma pessoa por indicação
política. Não estou reclamando da indicação política,
mas não foi indicação política técnica, e o lugar mais
sensível do País é a Secretaria de Defesa Agropecuária, é a secretaria nacional, que cuida de frigorífico
que abre, frigorífico que fecha, que trata de todos os
defensivos agrícolas, genéricos ou não, que trata de
todos os insumos agropecuários, que trata de toda a
genética do País. Sr. Presidente, colegas Senadores,
o coração da agropecuária brasileira é a Secretaria de
Defesa Agropecuária.
Não quero fazer injustiça, mas o Dr. Enio, que
tinha toda a qualidade para estar nesse local, foi demitido esta semana, e em seu lugar toma posse um
senhor que não tem o menor conhecimento da área.
Queira Deus que ele se assessore e que possa cumprir
um bom papel, mas, em todo caso, como obrigação
de Senadora da República e de Presidente da CNA,
nós estaremos fiscalizando, de olho 24 horas, para
que nada aconteça com a questão sanitária brasileira,
que para nós é uma joia rara. É o único setor que está
dando superávit na economia nacional.
E ainda quero lembrar, Senador Acir, que já pedimos audiência à Presidente Dilma, junto com a Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos,
pequenos e médios, que são centenas, como aqui
disse agora mesmo; 423 estaduais, mais 700 muni-
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cipais, para também pedir a ela uma linha de crédito
especial do BNDES para atender a esses frigoríficos.
Tenho certeza de que isso será atendido. Tenho
certeza de que justiça será feita com esses pequenos
e médios empresários.
Só para terminar, esse frigorífico que diz que é
o melhor do mundo, porque tem o CIF, assim como
outros 209, tem que cumprir 33 exigências,...
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO)
– ... uma burocracia infernal, para, depois, um monopólio ir à televisão, enriquecido com dinheiro público,
destruir a cadeia da pecuária de corte brasileira.
Sr. Presidente, eu não poderia me licenciar. Eu
peço justiça neste País. Peço que todos denunciem e
pressionem esse cartel, especialmente o BNDES. Que
se retire essa propaganda enganosa! Não são só eles
que têm carne boa, mas todos os que têm certificados
municipal, estadual ou federal.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Kátia Abreu, o Sr.
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Kátia Abreu,
parabenizo V. Exª pelo pronunciamento. Quero dizer
que me somo à tese que V. Exª aqui abordou, porque,
realmente, está ficando uma coisa genérica, que só
um frigorífico no Brasil presta.
Com a palavra, neste momento, o Senador Acir
Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside a sessão neste momento, Srªs e Srs. Senadores,
Senadora Kátia Abreu, Senador Valdir Raupp, Senador
Lobão Filho, nossos amigos que nos acompanham
pela TV Senado e pela Rádio Senado, ontem, estivemos em reunião com o General Fraxe para discutir a
questão da BR-364 novamente.
Enquanto o Trecho 2, entre Cacoal e Pimenta
Bueno e Ji-Paraná e Outro Preto, está em obras, temos
o Trecho 1, que é de Pimenta Bueno a Vilhena, ou de
Vilhena a Pimenta Bueno, em que ainda não foi dada
a ordem de serviço, não foi homologada a licitação. Já
houve a licitação, mas não foi feita a homologação e,
evidentemente, também não saiu a ordem de serviço.
O General se comprometeu conosco – fomos eu e o
Prefeito Rover, de Vilhena, para discutir o assunto – a
dar a ordem de serviço nos próximos dez dias, para
que possamos aproveitar a seca que acontece neste
momento na Região Amazônica. Até novembro e de-
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zembro, podemos trabalhar sem nenhuma preocupação
em função das chuvas, que começam em dezembro
e vão até abril.
Precisamos aproveitar a seca, e queremos que
se inicie essa obra tão importante para o nosso Estado
de Rondônia. Assim como já iniciou de Cacoal a Ouro
Preto, de Pimenta a Ouro Preto, de Ouro Preto a Candeias, que se inicie também de Vilhena até Pimenta
Bueno. É uma obra importantíssima. A única BR que
corta o Estado de Rondônia, que liga o vosso Estado
de Roraima, que liga o Estado do Amazonas, que liga
o Estado do Acre, é a 364, no Estado de Rondônia.
Junto com esse pleito, pedimos também em relação ao Projeto Multivias, na cidade de Vilhena. O
projeto já foi entregue ao DNIT. A Prefeitura Municipal
de Vilhena fez o projeto e doou ao DNIT, que já fez
todo o estudo para que seja feita a licitação. Também
ficou claro que está tudo pronto e que, assim que se
encerrar a greve do DNIT, nós poderemos ver essa
licitação em andamento.
Da mesma forma, a duplicação no Município de
Ji-Paraná e as travessias urbanas do Município. Foram
feitos 8,5 quilômetros, ainda faltam 5,5 quilômetros. O
General autorizou, ou determinou, que o DNIT de Porto
Velho, Senador Raupp, faça a licitação, o RDC, pois a
verba está assegurada, está no PAC, e está nas prioridades do DNIT, está nas prioridades do Ministério dos
Transportes a travessia urbana de Ji-Paraná. Ontem,
ele passou a determinação para a residência de Porto Velho – que é Porto Velho e Acre –, para que faça
o RDC tanto do projeto quanto da execução da obra,
que é da maior importância para todos nós.
Amanhã, estaremos recepcionando a ex-Senadora e nossa Ministra Ideli Salvatti, da Secretaria de
Relações Institucionais, e também o Ministro Gilberto
Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, representando a Presidente Dilma, juntamente
com uma delegação de técnicos de mais dez Ministérios, que vão estar, em Porto Velho, reunidos com a
Bancada federal, os demais Senadores e Deputados
Federais, juntamente com o nosso Governador Confúcio
Moura e os prefeitos do Estado de Rondônia, para nós
solucionarmos problemas provenientes de recursos do
Governo Federal, de programas do Governo Federal.
A reunião faz parte da programação do 15º Encontro Estadual de Prefeitos e Prefeitas de Rondônia,
com a participação de autoridades dos três níveis do
Executivo, as Bancadas federal e estadual e lideranças empresariais e produtores agrícolas do Estado
de Rondônia.
As equipes de assessoramento dos Ministérios
estarão, durante todo o dia, atendendo os prefeitos e
secretários municipais, prestando assessoramento e

AGOSTO DE54353
2013

Sexta-feira 16

atendimento aos interessados na elaboração de projetos sociais para serem financiados pela União.
Ontem, a Bancada federal de Rondônia realizou
uma reunião preparatória com a Ministra Ideli Salvatti, aqui no Congresso Nacional, em que já elencamos
alguns temas, como algumas situações que precisam
ser agilizadas em programas federais como o Minha
Casa, Minha Vida, o Brasil Mais Carinhoso e o Pró-Infância, que tratam da construção de creches nas
cidades do nosso Estado, bem como das obras das
rodovias federais, do reinício das obra dos viadutos em
Porto Velho – na Rua da Beira, o Governo do Estado
já iniciou o trabalho – e tembém dos repasses do Governo Federal aos nossos Municípios.
É uma ação muito importante, que já tínhamos
discutido com a Ministra Ideli Salvatti, com a Ministra
Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e com a própria Presidenta Dilma, e que ganhou forma a partir da Marcha
dos Prefeitos à Brasília, quando a Presidenta Dilma
anunciou a liberação de R$3 bilhões para os Municípios brasileiros.
Será, de fato, uma grande oportunidade de aproximar o Governo Federal do Municípios, da população
brasileira. Eu, particularmente, fico muito satisfeito com
essa iniciativa, ainda mais o nosso Estado de Rondônia
sendo o primeiro a participar dessa ação.
Nosso mandato no Senado Federal tem sido
marcado por uma ação municipalista, e levamos muitos investimentos para a infraestrutura urbana e rural
de nossas cidades e apoio às atividades econômicas,
principalmente à agricultura familiar.
Temos apoiado diretamente todos os Municípios e
prefeitos de Rondônia, com a destinação de emendas
para obras de pavimentação de ruas, para a compra
de máquinas e equipamentos agrícolas, para investimentos na educação, para investimentos na saúde,
para contrução de postos de saúde, para construção
de hospital, principalmente o Hospital Regional de
Ariquemes, que é de fundamental importancia para
Ariquemes e para toda a região do Vale do Jamari.
Além disso, trabalhamos juntamente com a Bancada federal para assegurar os recursos do Fundo de
Participação dos Municípios e as compensações pelas
perdas ocasionadas pelas desonerações de tributos
realizadas pelo Governo da Presidenta Dilma, que irá
transferir R$3 bilhões aos Municípios brasileiros.
Para resolver de uma vez por todas os problemas enfrentados na liberação de recursos do FPM,
apresentei uma proposta de emenda à Constituição,
definindo novas regras para o repasse de parte dos
recursos arrecadados com contribuições sociais aos
Municípios brasileiros.
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Nossa intenção é aperfeiçoar a divisão do bolo
orçamentário fiscal, para que tenhamos maior uniformidade no desenvolvimento do nosso País, dos Municípios
e dos Estados brasileiros. De acordo com a proposta,
a União deverá repassar 5% do total arrecadado com
essas contribuições ao Fundo de Participação dos
Estados (FPE) e mais 5% ao Fundo de Participação
dos Municípios (FPM).
No que diz respeito à infraestrutura, iniciamos a
discussão em torno da criação de um Programa Nacional de Estradas Vicinais na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, aqui no Senado Federal, da qual fui
Presidente e, hoje, sou Vice-Presidente. Junto com os
demais Senadores, estamos trabalhando nessa proposta de programa de estradas vicinais, que deverá ser
feito através do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A proposta está ganhando forma no MDA e prevê
a parceria entre o Governo Federal, Estados e Municípios, para realizar a readequação do leito das estradas vicinais, a construção de pontes e bueiros, com
novas tecnologias, e uma camada asfáltica de baixo
custo, que venha atender à necessidade dos agricultores brasileiros.
Já estamos trabalhando em uma proposta piloto, um projeto piloto para o Estado de Rondônia, que
está em análise no Ministério do Desenvolvimento
Agrário. A expectativa é de que, em breve, possamos
atender a diversos Municípios do nosso Estado, e os
demais Senadores possam atender aos outros Estados brasileiros.
Esses seriam os caminhos para o agricultor prosseguir produzindo, comercializando os alimentos na
cidade, tendo mais renda e melhores condições de
vida. Para isso, as estradas vicinais precisam estar
em boas condições para atender à necessidade de
infraestrutura na produção agropecuária, do plantio...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... até a venda da safra, permitindo aos
agricultores retirar, diariamente, da sua propriedade
o leite produzido, as verduras e os legumes, dando
condições para que o agricultor permaneça no campo,
produzindo alimentos com conforto para a sua família,
com acesso à escola, ao posto de saúde, às estruturas
que permitam lazer para todos.
Só assim, Senador Mozarildo, nós vamos fazer
com que o homem permaneça no campo. Nós não
podemos achar que vamos fazer com que as pessoas
fiquem produzindo no campo sem ter o conforto que
nós temos na cidade. Nós temos de levar a Internet à
zona rural, nós temos de levar melhores condições de
estradas aos nossos agricultores. Dessa forma, sim,
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nós vamos fixar o homem no campo, não somente
para ele continuar produzindo e contribuindo para que
o saldo da balança comercial brasileira seja positivo,
mas para que as famílias possam ter uma melhor qualidade de vida, permanecendo no campo, produzindo
e convivendo lá.
Eram essas as considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra,
neste instante, ao Senador Valdir Raupp, do PMDB
de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo, Sr. Senador Edison Lobão Filho, Sr. Senador Acir Gurgacz, Srªs
e Srs. Senadores, senhoras e senhores, vou falar na
mesma linha, praticamente, que o Senador Acir falou
nesse instante. É sobre a nossa logística de transporte.
O Estado de Rondônia é um Estado eminentemente voltado à produção agrícola e à pecuária.
O grande volume de negócios em nosso Estado, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vem da agropecuária, da agricultura e da pecuária. No passado, já foi a
madeira, foi o minério, mas, neste momento, o grosso
dos nossos negócios são a agricultura e a pecuária.
E, para isso, para que se desenvolva esse setor, nós
precisamos de logística.
Podemos falar de armazenagem, que também
está precária, mas o Governo já lançou um grande pacote, tanto do setor público como da iniciativa privada,
com juros baixíssimos, de 3,5% ao ano, com carência,
se não me falha a memória, de três anos, com 15 anos
para pagar. Quer dizer, é um programa importantíssimo para garantir a armazenagem, a estocagem da
nossa produção, não só no Estado de Rondônia, mas
em todo o Brasil.
Mas, falo, também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, das nossas vias de escoamento, das nossas
BRs, das nossas rodovias, das nossas hidrovias, dos
nossos portos. O Brasil tem tido problemas seriíssimos,
pois o grande gargalo hoje do País é o escoamento das
nossas safras recordes. De que adianta haver safras
recordes no País e em nossos Estados se há dificuldades para escoar essa produção? Esse é outro ponto
que eu também quero debater. E o Governo Federal já
lançou programas em todas essas áreas.
Mas não basta também, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, lançar programas alvissareiros, milionários, de investimento de recursos, se a burocracia,
muitas vezes, emperra, empaca tudo isso.
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Eu tenho falado – e já falei inúmeras vezes aqui
nesta tribuna – que o País está travado; o Brasil travou.
Não sei o que está acontecendo, mas precisamos agilizar, acelerar, esse desbloqueio, retirar essa trava dos
nossos organismos, dos nossos ministérios, para que
a infraestrutura e a nossa logística possam melhorar
e para que essas obras possam acontecer.
Eu citaria aqui a BR-364. E aqui vou fazer um elogio. Não vou fazer só críticas no meu pronunciamento,
não; vou fazer elogios também.
Depois de muitos anos, começou a ser feita a
sua restauração da BR-364 – já existem três lotes em
andamento. São quatro grandes lotes, são mais de
700 quilômetros de estrada de Vilhena a Porto Velho.
Temos, neste momento, três lotes, na faixa de 200 quilômetros, em andamento: de Vilhena a Pimenta Bueno;
de Pimenta Bueno a Ouro Preto, que nós visitamos
recentemente com a Comissão de Infraestrutura do
Senado, com o General Fraxe e alguns diretores do
DNIT – esse trecho está indo de vento em polpa, está
indo muito bem –; e o trecho de Ouro Preto a Ariquemes, cuja licitação ainda não deu certo; vão fazer um
crema, um tapa-buraco, um remendo que não vai resolver o problema. Eu peço, então, que o DNIT resolva
essa questão também do projeto e da licitação, para
fazer a restauração como está sendo feita nos outros
trechos dessa BR.
O trecho de Ariquemes a Porto Velho também
já está em obra, graças a Deus, evitando logo, logo,
um grande transtorno e até perdas de vidas humanas
– muitas pessoas acabaram morrendo em função de
buracos e de problemas na BR-364. Eu espero que
logo, logo, isso seja uma coisa do passado e, depois,
nós vamos brigar pela duplicação.
Eu fiz um desafio à Presidente Dilma, de que
ela deveria dobrar a malha rodoviária duplicada, as
rodovias de pistas duplas, as autoestradas como se
chamam. Mas isso não vai acontecer. Lamentavelmente, eu sei que isso não vai acontecer. Quem sabe, no
segundo mandato, possa-se chegar ao dobro da malha rodoviária duplicada?! O Brasil vive uma vergonha
internacional: só temos cinco mil quilômetros de BRs
duplicadas, de rodovias duplicadas. Em mais de 60 mil
quilômetros de rodovias federais, só temos cinco mil
quilômetros duplicados, e nós sabemos que, em uma
rodovia duplicada, diminuem os acidentes, diminui o
custo do transporte, do frete, gasta-se menos combustível, estouram-se menos pneus; enfim, é bom para
todo mundo as nossas BRs duplicadas.
Então, nós vamos brigar logo, logo, depois da restauração. Já apresentei emenda à LDO para colocar,
primeiro, o projeto e, depois, a execução da duplicação
da 364. Eu sei que esse é um sonho, talvez um pouco
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ainda distante, entre cinco, dez, quinze anos, mas não
custa sonhar. Vamos começar a trabalhar.
Falo da BR-425, de Abunã a Guajará-Mirim, Sr.
Presidente, que é a pior BR do Brasil. Houve uma reportagem de uma rede de televisão dando conta de
que a pior rodovia do Brasil, rodovia federal, é a BR425. Já foi licitada também. Está próximo o início da
restauração da BR-425, de Abunã a Guajará-Mirim.
Há ainda a BR-319, que vai de Porto Velho a
Manaus. A ponte está ficando pronta. Um lote de 200
quilômetros está restaurado: Porto Velho sentido Manaus; e outro lote de 200 quilômetros: Manaus sentido
Porto Velho. E a maior ponte de água doce do Brasil,
que é a ponte sobre o Rio Negro, também já está inaugurada, construída, mas o Meio Ambiente não libera
o trecho do meio. Esse famoso trecho do meio, que já
é muito bem conhecido nacionalmente, está para ser
restaurado também. Só falta o Meio Ambiente liberar.
Falo também da BR-421, que vai de Machadinho
a Ariquemes, Campo Novo, Buritis e sai em Nova Mamoré e Guajará. O Governador do Estado está construindo, neste momento, um trecho de mais de 100
quilômetros de asfalto entre Ariquemes e Machadinho.
Futuramente, vai virar BR-80. E nós estamos também
pedindo a pavimentação até Campo Novo, Buritis, Nova
Mamoré e Guajará-Mirim.
Em relação à BR-429, Sr. Presidente, a Deputada
Federal Marinha Raupp travou uma luta, há mais ou
menos cinco anos, para pavimentá-la. É uma BR sofrida, onde há uma população grande e várias cidades:
Presidente Médici, Alvorada, Terra Boa, São Miguel,
Seringueiras, São Francisco, São Domingos, Costa
Marques, até a fronteira com a Bolívia. Essa BR, de
360 quilômetros, ficou, por muito tempo, durante todo
o período da chuva, isolada, sem passar combustível,
sem passar ambulância com doente. Quando eu era
Governador, cansei de mandar avião de Porto Velho
para pegar pessoas em Costa Marques para levar aos
hospitais, porque lá não passava nem mesmo ambulância para transportar os doentes. E a Deputada Marinha Raupp deu conta. Ainda não está 100%, mas já há
pavimentação em mais de 90% dela. As pontes estão
licitadas e o asfalto é de primeira qualidade. Falta ainda
a travessia urbana de São Miguel. Já foram feitas as
de Alvorada, Seringueiras e São Francisco, mas ainda
falta a travessia urbana de São Miguel. A Associação
Comercial do Estado está muito revoltada com essa
situação, mas ela já está dando conta. Nos próximos
15 dias – o DNIT já garantiu –, as empresas detentoras
dos contratos vão entrar para fazer a travessia urbana
de São Miguel, para concluir a pavimentação e construir as pontes, porque ainda estão faltando algumas.
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Então, parabenizo a Deputada Marinha Raupp
pelo gigantismo. E falei algumas vezes que isso era
coisa para gigante. Não é qualquer um que consegue
uma obra de mais de R$400 milhões para atender uma
comunidade isolada como aquela. Portanto, mais uma
vez, parabéns à Deputada Marinha Raupp.
Falo da BR-435, que é uma BR nova, que foi recentemente federalizada e que vai de Vilhena até Cerejeiras, passando por Colorado do Oeste, um trecho
de mais ou menos 140 quilômetros que logo, logo terá
a sua restauração já pelo Governo Federal, pelo DNIT.
Temos aqui o mapeamento das nossas BRs de
Rondônia. A BR-174, que vai de Vilhena a Juína. Quando eu fui Governador de Rondônia, fiz apenas 20
quilômetros dessa rodovia porque os recursos eram
poucos, mas dali para cá nunca mais saiu um palmo.
Já faz mais de 15 anos e nenhum palmo de asfalto foi
feito a mais.
O Prefeito de Juína, o Bergamim, do meu Partido,
e o Prefeito de Vilhena, que é do PP, o Rover, querem
também o mais rápido possível a pavimentação dessa
BR, porque a região de Juína, no Mato Grosso, é uma
região altamente produtiva. Aripuanã, Conselvan, Juruena, Castanheira, Cotriguaçu, Colniza, enfim, há uma
série de cidades da região noroeste do Mato Grosso
que vão escoar os seus produtos pela BR-174.
Para encerrar, Sr. Presidente, falo das pontes.
Se V. Exª me der mais três minutos, posso encerrar o
meu pronunciamento.
As pontes de integração. A ponte Porto Velho-Manaus, que compõe a BR-319, já está quase pronta. A famosa ponte do Abunã... Eu estive em Extrema,
Sr. Presidente, tratando de um projeto de sua autoria,
das emancipações, de que sou Relator aqui no Senado. Extrema é um Distrito que tem mais de 15 mil
habitantes e fica a 300 quilômetros de Porto Velho. Já
houve um plebiscito autorizado pelo TSE e pelo TRE
e não pôde ser instalado o Município porque não temos uma lei maior que regulamente ou que autorize
as assembleias legislativas a proceder aos plebiscitos
e à instalação dos Municípios.
Pois bem, estive lá e não cobraram apenas a
emancipação; esse é o ponto maior, a maior reivindicação deles, mas cobraram também a ponte do Abunã.
Uma ponte de integração da Rodovia do Pacífico entre
Porto Velho e Extrema, entre Porto Velho e Rio Branco
do Acre, que até hoje não saiu porque há uma briga dos
balseiros com o DNIT. O DNIT licita a ponte – já pela
segunda ou a terceira vez – e os balseiros entram na
Justiça, com uma banca de advogados, e derrubam a
licitação. É um verdadeiro absurdo! O povo sofre com
as balsas no período do verão, quando encalham nos
bancos de areia, formam-se filas de caminhões, e ain-
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da há o problema das ambulâncias transportando os
doentes. Enfim, não dá mais para aguentar essa situação. A ponte do Abunã deverá ser construída. Vamos
ficar batendo nessa tecla.
A ponte de Guajará-Mirim, uma ponte binacional,
prometida pelo Presidente Lula há mais de três anos
– ele me deu essa notícia em primeira mão –, quando
esteve em uma reunião com Evo Morales, Presidente
da Bolívia. Ele disse: “Eu prometi ao Evo Morales cumprir a dívida do Brasil de 1902, do Tratado de Petrópolis, de dar uma saída à Bolívia para o Atlântico, via
Guajará-Mirim, com a construção da ponte em Guajará-Mirim”. Mas até hoje o Brasil não a fez; há mais de
110 anos. Uma dívida de 110 anos com a Bolívia que
o Brasil não cumpriu até hoje. O Lula prometeu e, até
agora, não foi licitada. O projeto já está quase pronto;
demorou três anos. Espero que, ainda neste ano, se
licite esta ponte de integração Guajará-Mirim-Bolívia,
que fará parte de uma rodovia bioceânica, que pode
chegar aos portos do Chile, ao porto de Arica e ao de
Iquique, passando pela Bolívia.
Sr. Presidente, encerro pedindo também ao DNIT
nacional, que já fez uma licitação, mas não deu conta
de colocar... Segundo o DNIT, um empresário português – acho que a empresa deve ser portuguesa também, não a conheço – ganhou a licitação da dragagem
do rio Madeira, que hoje está restrito à navegação
apenas de dia. Antes, navegava-se dia e noite, agora
só se pode navegar de dia por causa dos bancos de
areia. Demorava-se três dias para ir de Porto Velho a
Manaus e, agora, demora-se seis, com a balsa de navegação. E esse bendito português, que não sei quem
é, ganhou a licitação e disse que não vai fazer, porque
as máquinas dele – só português – estão em outras
obras e que não consegue levá-las para dragar o rio
Madeira e torná-lo navegável durante todo o período
do ano, de dia e de noite.
Faço esse apelo ao DNIT, que aperte o português
– o general me garantiu que vai arrochá-lo –, para que
ele coloque lá essas dragas, que cumpra o contrato, a
licitação, para dragar o rio Madeira e torná-lo navegável.
Sr. Presidente, eram essas as considerações.
Agradeço a V. Exª a benevolência do tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou inscrito para falar, não sei em que posição,
mas prefiro fazer uma questão de ordem, um alerta.
Presidente, Senador Raupp, Senador Lobão, o
Brasil está pegando fogo. Os jovens tentaram invadir o
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Sírio-Libanês, invadiram a Câmara Legislativa do Rio
de Janeiro, e V. Exª terá de suspender a sessão por
falta de oradores.
Temos de despertar para isto: o povo está na rua,
porque não estamos aqui dentro.
A tentativa de invasão do Sírio-Libanês é de
uma gravidade imensa, porque a culpa é nossa. Esses meninos, esses jovens foram lá com raiva porque
nós vamos para lá quando precisamos – eu mesmo
fiz um check-up lá há pouco tempo –, enquanto que o
máximo que estamos fazendo pela saúde do povo é
conseguir médicos estrangeiros para colocarmos nas
cidades. E nem isso vamos conseguir, porque não estamos preenchendo todos. Senador, nem ao menos
dois médicos por cidade vão! Era preciso mais.
Eu sou defensor do programa Mais Médicos! Mais
um médico, e a gente não consegue. E, ao mesmo
tempo, não enchemos esta Casa para discutir o que
está acontecendo, Senador Mozarildo, onde é que nós
erramos e como consertamos o nosso erro.
O que esse pessoal faz ao tentar invadir o Sírio-Libanês é exigir que nós façamos o nosso dever de
casa para que do Sírio-Libanês, em cada cidade, haja
dois, três ou quatro. Ou se não podem existir dois, três
ou quatro, que seja de quem paga, e não nosso – eu
também, não falo isso para nenhum outro Senador –,
que possam usá-lo com recursos públicos como nós
usamos.
Então, fica aqui apenas essa minha questão de
ordem, tentando alertar.
É uma pena que, em um momento em que o Brasil esteja em uma guerrilha cibernética, nós tenhamos
de suspender a sessão por falta de oradores!
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB
– RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Eu gostaria apenas de comentar, enquanto o Senador Aloysio sobe à tribuna, contribuindo com a fala
do Senador Cristovam Buarque, que o Governo está
fazendo um esforço gigantesco para levar médicos a
todas as cidades. É um esforço gigantesco!
Antes mesmo desse programa Mais Médicos, já
havia um programa anterior. Eu conheço uma cidade
do interior onde havia 10 médicos e vagas para mais
10. Inscreveram-se nesse programa, e não apareceu
nenhum, com salário de R$10 mil! Não apareceu nenhum médico, com um salário de R$10 mil!
Vamos ver, com esse novo programa Mais Médicos, se vão aparecer.
Cito apenas uma cidade do meu Estado, mas no
Norte, há centenas de cidades com o mesmo problema.
Então, não é um problema do Governo. Vejo que, neste
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momento... Talvez tenha sido de governos passados,
também, que não olharam para isso.
Eu acho que o País melhorou muito, e os jovens
que estão nas ruas sabem disso. O Brasil teve mais de
40 milhões de brasileiros saídos da miséria. Muita gente
que estava na pobreza ascendeu à classe média; muita gente que estava na miséria hoje já não está mais!
O Brasil melhorou!
É claro que o brasileiro, como todo povo do mundo, quer cada vez mais.
Eu estive na Índia recentemente, fiquei lá por 10
dias. A Índia tem 1,2 bilhão de pessoas, mais de 1,2
bilhão de seres humanos.
Eu ainda brinquei dizendo: “Olha, se cada brasileiro pudesse passar uma semana na Índia, ele voltaria para cá dizendo que o Brasil é o melhor país do
mundo”. Se lá há 1,2 bilhão de pessoas e, aqui, só 300
milhões, então, lá, são mais de 800 milhões de pessoas vivendo com dificuldade, com muita dificuldade.
É claro que nós temos que melhorar a saúde, a
educação, a segurança pública, o transporte, mas o
Brasil avançou muito nos últimos dez anos. Se o Brasil
tivesse avançado nos últimos trinta anos como avançou
nos últimos dez anos, a situação, com certeza, seria
outra, muito melhor do que está hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra,
neste instante, ao Senador Aloysio Nunes, do PSDB
de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
creio que não faltam motivos para a expressão do protesto, da indignação, até mesmo da cólera dos brasileiros em relação ao panorama da sociedade brasileira hoje, especialmente àquilo que se passa na esfera
pública, na esfera governamental, na esfera política.
É visível a deterioração da qualidade da atividade política, aqui mesmo, no Congresso Nacional.
Atualizei, agora há pouco, a relação de medidas
provisórias enviadas pela Presidente Dilma ao Congresso: cem medidas provisórias – 101, para ser mais
exato –, das quais 20% ou caducaram por decurso de
prazo, ou são consideradas prejudicadas, porque são
absorvidas por outras. A própria atividade legislativa se
degrada: no Congresso e a na Presidência da República, quando exerce suas prerrogativas de editar medidas
provisórias para disciplinar questões pretensamente
urgentes e relevantes e que, depois, são esquecidas.
A qualidade dos serviços públicos, evidentemente,
é lastimável. Por mais que o nosso querido Senador
Valdir Raupp, comparando o Brasil com outros países,
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possa apontar progressos que, efetivamente, ocorreram
no nosso País em termos de universalização do acesso
ao ensino fundamental, nós não podemos deixar de
lamentar a baixíssima qualidade do ensino oferecido
às nossas crianças e aos nossos jovens.
O SUS foi uma conquista importante dos movimentos que lutavam pela reforma sanitária no Brasil
nos anos 80. Agora, como não deplorar a ausência de
médicos, a ausência de equipamentos onde há médicos, a insuficiência do financiamento onde há médicos
e equipamentos?
Agora há pouco, medida paliativa, como essa
tomada pela Presidente Dilma, com o Programa Mais
Médicos, revela, pelo seu resultado pífio, qual era a
verdadeira intenção da Presidente: importar médicos
cubanos ou médicos de baixa qualificação profissional
para vir trabalhar no nosso País. E nem isso alcançou
resultado, pois, como bem lembrou, agora há pouco,
o Senador Cristovam Buarque, dos 15 mil médicos
que se pretendia recrutar, cerca de 10%, apenas, se
apresentaram. E, nos Municípios mais carentes, em
que a falta de assistência médica é mais dramática, o
interesse deles em receber os tais médicos ficou muito baixo dos demais, uma vez que ter médicos trabalhando pressupõe equipamentos, pressupõe toda uma
estruturação da Administração Pública nas Unidades
Básicas de Saúde e exige recursos que hoje faltam a
esses Municípios pequenos.
Os transportes coletivos, a qualidade das estradas, tudo isso é objeto de uma indignação crescente
do nosso povo, um povo cada vez mais informado –
informado por meios não convencionais, por redes
sociais –, cada vez mais exigente por qualidade que
aumenta na medida em que o nível de renda, também
aumenta. Cada vez se quer mais, mais e melhor; e se
recebe de volta menos, menos e pior.
Agora, nada justifica, Sr. Presidente, a violência
como forma de manifestação. Nada! Eu, como muitos
dos meus colegas, fiz da conquista da democracia o
objetivo fundamental da minha mocidade e, também, da
minha maturidade, já como deputado estadual, depois
como político pelo PMDB e pelo PSDB – a conquista e
a consolidação da democracia no nosso País.
O Brasil, hoje, é uma democracia que promove
regularmente eleições livres, às quais comparecem
cerca de 140 milhões de eleitores, cujos resultados,
regularmente, não são contestados pela competência
da nossa Justiça Eleitoral, que acabou por organizar
o sistema de voto eletrônico, que é exemplo para o
mundo; somos um país em que há plena liberdade
sindical, plena liberdade de imprensa, em que nenhuma corrente política é impedida de disputar o poder ou
de exercer a sua influência, a sua pregação em razão
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discriminações ideológicas. O Brasil, pois, sob esse
ponto de vista, é realmente uma democracia madura.
Por isso, e especialmente por isso, é que manifestações como essas que temos verificado nos últimos dias, em que a violência emerge como forma de
luta e, às vezes, como objetivo da mobilização – mobilização de grupos pseudorrevolucionários, como o
PSTU, de organizações que apregoam legitimidade
para representar movimentos populares, mas que nada
mais são que a extensão da ação de partidos políticos sobre organizações da sociedade –, enfim, essas
manifestações, de teor como essas a que se referiu
o Senador Cristovam Buarque, como a tentativa de
invasão e depredação do Hospital Sírio-Libanês, são
absolutamente intoleráveis.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Senador Aloysio, permita-me fazer um registro.
Encontram-se aqui presentes, nas nossas galerias, os alunos do 4º ano da Escola Classe 305 Sul.
Sejam bem-vindos à nossa sessão!
(Palmas.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Bem-vindos entre nós!
Um grupo de manifestantes a pretexto de protestar contra a baixa qualidade da saúde pública, o
descaso do atendimento pelo SUS a contingentes
enormes da população brasileira, resolve invadir o setor de emergência de um hospital, para agravar, com
isso, o sofrimento das pessoas que estão lá em busca
de tratamento médico. É um ato desumano e covarde!
Nenhuma causa, por mais nobre que seja, justifica o emprego da violência contra pessoas como forma
de argumento ou como forma de ganhar visibilidade
pública nos meios de comunicação.
Sou um crítico do Governador Sérgio Cabral, em
aspectos importantes da sua gestão, e mesmo do seu
comportamento, aspectos sobre os quais ele próprio fez
uma autocrítica, como a movimentação de helicóptero
para cá e para lá enquanto o povo do seu Estado, da
sua cidade, da capital do seu Estado enfrenta trânsito
congestionado e transportes públicos precaríssimos.
Contudo, nada justifica ação dirigida contra a pessoa do
Governador Sérgio Cabral: cercarem a sua residência,
causarem vexame à sua família, injuriarem-no fisicamente. Isso é absolutamente inadmissível! Isso lembra
o procedimento dos fascistas de Mussolini.
Da mesma forma, não consigo aceitar, Sr. Presidente, que um órgão do Poder Judiciário legitime a
ocupação do plenário de uma Casa de representantes
do povo, como é a situação atual da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro, onde de dez a quinze pessoas resolveram acampar – ali, no plenário da Câmara Municipal.
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O Presidente da Câmara, que não sei quem é,
não sei a que partido pertence, não tenho a menor
ideia de qual é o seu perfil político – mas é o Presidente de uma Câmara de representantes eleitos
pelo povo carioca –, vai à Justiça para pedir a desocupação do plenário, e a juíza que recebe o pedido
do Presidente da Câmara indefere a sua solicitação
sob pretexto de que a Câmara deve estar aberta para
todos os cidadãos.
Só que aqueles manifestantes estão lá para impedir o acesso dos Vereadores ao plenário, daqueles
que foram eleitos para ocupar o plenário e, ali, exercer as suas atividades em nome do povo, e que foram
eleitos em pleitos legítimos, limpos, democráticos. E,
ainda ontem, uma Vereadora pelo Rio de Janeiro, a Vereadora Laura Carneiro, do PTB, que foi congressista,
minha colega na Câmara dos Deputados, foi agredida
e apedrejada por esses manifestantes que cercavam
a Câmara Municipal.
Igualmente, a tentativa de invasão no Palácio do
Governo do Rio de Janeiro. Como tolerar isso? Ali está
alguém que não é uma pessoa física; ali está alguém
que exerce uma magistratura popular, um eleito do povo.
Podemos criticá-lo, fazer manifestações de rua, desde
que pacificamente, trabalhar politicamente para que a
sua corrente política não se perpetue no poder, mas,
agora, tentar invadir o Palácio do Governo?!
Imagine, Sr. Presidente, se tentassem invadir
a Casa Branca, nos Estados Unidos ou o Palácio do
Eliseu, na França! O que aconteceria se tentassem
invadir a Assembleia Nacional na França? Já houve
uma tentativa, em 1936, por um movimento fascista.
O resultado não foi bom para eles, porque as forças
da ordem agiram na defesa da soberania popular representada e abrigada naquela Casa.
Ainda ontem, manifestantes protestavam contra supostas irregularidades ocorridas no metrô de
São Paulo. Digo supostas porque é preciso que se
prove ainda, o que está longe de acontecer, isto é,
que houve participação, concordância, ou suporte
por parte de servidores do metrô e agentes públicos
ao cartel da Siemens; mas, enfim, é algo que está
sendo investigado.
Esse episódio, como disse, suscitou uma manifestação. Até aí é absolutamente legítimo. Nenhum
problema! Agora, os manifestantes se dirigem à Câmara Municipal, cercam o seu prédio, a Polícia Militar
erige uma barreira com grades para impedir que, à
semelhança do que ocorreu no Rio, viesse a ocorrer
também uma ocupação da Câmara Municipal por
manifestantes – e era esse o objetivo daquela marcha –, e esses manifestantes passam a apedrejar
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os policiais e a bombardear as vidraças da Câmara
Municipal até o momento em que uma dessas vidraças se estilhaçou.
Aí, um grupo deles é convidado para conversar
com o Presidente da Câmara. Sabe V. Exª como é que
eles se apresentam para conversar com o Presidente
da Câmara? Encapuzados, como se fossem bandidos.
Que tipo de civilidade política pode nascer de um comportamento, de uma cultura como essa? Esse tipo de
cultura se diz anarquista, mas, seguramente, nunca
leu um livro de Bakunin. Nunca leu.
São grupelhos de toda ordem, alguns com inspiração política, como esse PSTU, cujo presidente
nacional – que já foi candidato a Presidente da República certa vez – estava lá, à frente dos manifestantes, tentando invadir a Câmara Municipal. Eles
foram repelidos depois de a polícia, pacientemente,
durante mais de uma hora, ter suportado os xingamentos, as pedradas e as bombas desse grupo de
baderneiros, porque é disso que se trata. Há diferença
entre a manifestação popular, legítima, democrática,
qualquer que seja a sua motivação, e a baderna e
a violência.
Em São Paulo, depois, na Assembleia Legislativa
acontece a mesma coisa. Cercam a Assembleia, tentam
entrar para ocupar o plenário e a galeria, o Presidente da Assembleia permite a entrada de um número de
pessoas compatível com a capacidade da galeria, e a
partir daí abre-se uma brecha no dispositivo das forças de ordem, a tentativa de invasão, que é repelida,
evidentemente, pela Polícia Militar no cumprimento de
se dever. E agora a bancada do PT na Assembleia –
pasmem V. Exªs! – quer abrir uma sindicância contra
excessos cometidos pela Polícia Militar, que nada mais
fez senão repelir a tentativa de invasão de um prédio
público, não um prédio público qualquer.
E veja V. Exª que um dos dirigentes dessa manifestação, que é, também, ao mesmo tempo, alto na
hierarquia de um tal movimento de congregação ou
de coordenação de lutas populares, é funcionário da
bancada do PT e recebe R$11 mil por mês da Assembleia Legislativa de São Paulo. Quer dizer, movimento
popular estatal, movimento popular conduzido por pessoas que são pagas pelos cofres públicos para isso. E
muito bem pagas!
Faço esta manifestação, Sr. Presidente, para
dizer que é preciso que todos aqueles que prezam a
ordem, a ordem democrática, que não é uma ordem
qualquer, a ordem baseada na lei, a ordem baseada
no respeito aos direitos dos cidadãos, a ordem baseada no direito de ir e vir, a ordem baseada na observância das regras do jogo da vida democrática,
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aqueles que defendem a ordem democrática a tanto
custo e com tanto sacrifício conquistada, quaisquer
que sejam as nossas divergências políticas, quaisquer
que sejam as soluções que nós preconizemos para
os males de que o nosso Brasil padece, temos que
nos unir para repelir, de uma maneira absolutamente
irretorquível e enérgica, esse tipo de procedimento,
que, infelizmente, pouco a pouco, vem ganhando uma
legitimidade esquisita.
Ouço o aparte, que me honra, do nosso Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Aloysio, talvez um dos mais
antigos amigos que eu tenho aqui, o senhor estava
falando e eu estava me lembrando de que, quando fiz
meu serviço militar, Senador Mozarildo, havia um capitão que, quando a gente chegava atrasado e explicava que tinha sido por causa disso, daquilo ou daquilo
outro, dizia: “explica, mas não justifica.”
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É verdade.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Enquanto o senhor falava dessas invasões que não se justificam, eu fiquei pensando: mas
o que explica? Nada justifica invadir...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) –... um hospital da qualidade do
Sírio, mas algo explica. Se não explicasse, eles não
iam sair do que estão fazendo para fazer aquilo. Poderiam dizer “explica o concorrente que quer acabar
com esse hospital para ganhar os clientes”. Não é
isso. Algo explica.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O que explica, se me permite,
Senador, entre outras coisas, é uma ideologia antidemocrática.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Não! Não! Não! Senador...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É o culto à violência como forma
de luta.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Não, não estou falando da violência, a
violência não justifica. Mas o que é que explica?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Ah, da manifestação.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – O que é que explica por que esse pessoal
faz isso? Vamos falar com franqueza. Explica que, em
fevereiro, eu fiz ali um check-up pago pelo Senado, e os
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filhos ou pais ou irmãos daqueles não têm médico. Se
não são daqueles, há milhões de outros brasileiros. É
isso que está explicando essas movimentações. Caiu
a ficha. E se a gente não procurar entender...
(Interrupção de som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... e ficar apenas na sua posição,
correta, de dizer que não é justificável, vai continuar
acontecendo, mesmo não sendo justificável, porque
é explicável. Caiu a ficha do povo, porque, depois de
tantos anos não só do PT, mas do PSDB também...
Quando o PT assumiu, não havia médicos nesses lugares. Já não havia antes. E governos que reputo terem
sido bons para o Brasil, como o do Fernando Henrique e como o do Lula, não fizeram o que era preciso
fazer não para se ter um Sírio Libanês à disposição
de todos, mas para ter remédio! Talvez nem para se
ter remédio, mas para se ter um médico. Caiu a ficha
do povo porque não dá para continuar com uma desigualdade no atendimento dos serviços públicos. Caiu
a ficha daquela empregada doméstica que arruma a
criança de manhã, na casa em que trabalha, para ir a
uma escola da melhor qualidade sabendo que o seu
filho, no máximo, está indo a uma escola pública de
péssima qualidade. Caiu a ficha do trabalhador que
sabe que seu filho está doente em casa e que o filho
doente de quem tem dinheiro está no médico. Aí, tem
que se entender a raiva que está tomando conta hoje
e que leva a uma violência injustificável, mas explicável. O que me atordoa é que nós, aqui, neste Senado,
que deveríamos estar parados, tentando explicar, enquanto fazemos discursos dizendo que é injustificável
– no que estou de acordo, pois não podemos também
começar a justificar –, não debatemos, não encontramos um espaço na nossa agenda. Era hora de parar
todos os nossos trabalhos de Comissão e sentarmos
para tentar explicar a guerrilha...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... cibernética que tomou conta do
Brasil e que não vai parar, Senador. Esta semana foi
no Sírio Libanês, porque foi dirigido, sobretudo, a nós,
políticos, que vamos para lá, mas vai ser nos outros
hospitais de ricos. Graças a essa arma poderosíssima que é o computador com Internet, graças a essa
possibilidade de uma guerrilha cibernética que isso
abriu, será difícil imaginar que uma mãe jovem com
uma criança doente, que não está sendo atendida
num hospital público, que não tem médico, que não
tem remédio, vai para casa e, no computador, vai con-
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vocar todos os seus parentes e amigos para invadir
um hospital privado?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não foi uma dona de casa que fez
isso. Desculpe-me, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não estou falando da dona de casa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não, foram os tais black blocs.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Um momento! Aloysio, um momento!
Eu não estou falando daquele caso. Estou perguntando se o senhor não é capaz de imaginar que isso vai
acontecer daqui para frente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Claro que eu sou capaz de imaginar.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Daqui para frente, não vai acontecer?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pode ser.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Vai. Vai. Uma pessoa que está desesperada, porque o seu parente não é atendido no
hospital público...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O senhor me permite? Eu acho que
há um mal entendido entre nós. Há um mal entendido.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não, um momento. Não, não há um
mal entendido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Há.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – O senhor falou em justificar e eu estou de acordo. Eu falo em explicar. O senhor falou de
um fato passado, e eu estou de acordo, e eu falo dos
fatos que a gente tem que antecipar imaginando que
vão acontecer.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O senhor quer um exemplo do
que é preciso fazer?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Não, deixe-me terminar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Aumentar o financiamento do
SUS, por exemplo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Ministro, deixe-me falar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E com isso todos nós estamos
de acordo.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Ministro, deixe-me falar. Isso é um detalhe que não vai dar para resolver. Agora, se isso resolver, vão acabar todas essas manifestações. Eu estou
querendo é chamar a atenção para o fato de que há
um clima, que eu não vou dizer revolucionário, porque
é um negócio caótico, desorganizado, eu diria até, de
certa maneira, um tanto esquizofrênico, maluco, o que
seja... Mas, daqui para frente, com essa tal de Internet,
as pessoas vão invadir tudo aquilo onde está o que as
pessoas não têm. Uma pessoa, um cara doente vai,
sim, a partir de agora, ser tentado a obrigar um hospital
privado a recebê-lo. Eu não digo que vão obrigar uma
escola privada a receber porque a urgência da escola
não é tão premente, mas na saúde vai. Eu não diria que
vai ter gente pressionando para invadir supermercado
para pegar comida porque quem tem fome nem computador tem. Não é uma revolução das massas realmente
excluídas, mas é dessa massa que está aí embaixo, no
limite, desiludida, porque conseguiu algo, mas não consegue se realizar. Eu estou chamando a atenção porque,
como dizia aquele Capitão Jorge do meu tempo, não
basta explicar; é preciso justificar. Não basta justificar;
é preciso explicar. E nós estamos fugindo da busca de
explicações por que aqueles meninos invadiram a Câmara Legislativa do Rio de Janeiro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exª me permite?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não, um minutinho. A não ser que a
gente diga que é porque nomearam alguém que não
queriam na CPI. Isso é um detalhe que provocou a
gota d’água. Mas é que vem se enchendo o tanque há
muito tempo e a gota d’água chegou coincidindo com
o computador e a Internet. Nós estamos entrando num
processo – o senhor tem toda razão – descontrolado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pois é exatamente este o objeto
do meu discurso, Senador Cristovam! Eu não deixo
de explicar coisa nenhuma, nem fujo de explicação
de coisa nenhuma.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Mas há que se saber a explicação,
Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas eu quero dizer a V. Exª o seguinte: o fato do uso de violência nas manifestações,
seja no Sírio Libanês, seja na Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro, seja na Câmara Municipal, seja contra
a pessoa do Governador Sérgio Cabral...
(Soa a campainha.)

AGOSTO DE 2013

54362 Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) –..., isso é um problema em si mesmo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Injustificável. Muito bem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Injustificável. E é um problema a
ser analisado e combatido em si mesmo. É claro que
existem causas de descontentamento. Eu não seria
um Dr. Pangloss para dizer aqui que está tudo uma
maravilha.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não. Nós somos obrigados a tentar
explicar, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas eu tento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Tem que combater sabendo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas não aqui, neste discurso.
Neste discurso, eu estou criticando algo que, no meu
entender, deve ser objeto de tratamento autônomo,
que é a violência...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Mas é muito simplismo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Que seja. Talvez eu seja simplista.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – É simplismo a gente fazer isso e, depois,
cada um de nós ir para casa, como eu vou...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas eu sou simplista.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Não estou jogando culpa em ninguém.
Aqui, todo mundo é culpado. A gente vai para casa.
“Estou satisfeito, Senador Mozarildo. Já falei. Vou para
casa”. Não basta. Nós temos que fazer uma reflexão
para explicar o que está acontecendo antes que seja
tarde. Começa com a Câmara de Vereadores do Rio;
depois, vão para a Assembleia; depois, vão para outras... Daqui para frente, a maior parte das câmaras
de vereadores vai ser tomada. Será que alguém não
consegue ver isso? E um dia vão chegar aqui. Aí, aqui
não vão invadir, porque a gente vai botar a polícia na
frente. Agora, é sério um Senado que, para funcionar,
precisa botar polícia na rua por muito tempo? Por um
dia, sim. Por um dia ou dois, justifica. Houve tentativa
de invasão da Casa Branca durante a Guerra do Vietnã. Estava explicado. Não deixaram, nem devem deixar. Não sou a favor de deixar invadir nada. Não sou a
favor. Muito menos um hospital como o Sírio Libanês.
Mas a gente deve entender o que explica isso.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Senador Cristovam Buarque, se
me permite...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu peço até que o senhor, como eu
também, use um pouco de uma coisa que caiu de
moda, que é a tentativa de observar o concreto. Nós
não estamos observando.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É para isto que estou chamando
atenção.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Para o fato concreto...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) –..., que merece ser reprovado, que
merece ser repudiado, que merece ser absolutamente
banido...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – O senhor está chamando isso...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) –..., que não pode ser legitimado
como comportamento político, que é a violência.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Mas essa violência, estou de acordo,
tem de ser criticada, mas tem de se saber por que
ela existe.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Veja V. Exª: não vou embora para
casa sossegado, não. Eu, assim como V. Exª, trabalho
para melhorar as coisas. Eu, como V. Exª... Ainda ontem assinei nota de protesto e de repúdio a episódio
que ocorreu aqui, no Senado da República: por um ato
de vindita contra a ação do Procurador da República,
dois nomes honrados, dois nomes que haviam sido sabatinados exemplarmente pela Comissão de Justiça,
foram recusados. Nós dois agimos, e agimos juntos,
como continuaremos a agir juntos em relação a todas
essas mazelas que V. Exª e eu deploramos.
Mas o objeto do meu discurso hoje, nesta tribuna, não é a qualidade do SUS, não é a qualidade da
educação, não é a qualidade dos transportes, embora
eu creia que tudo isso deva se estudado e deva ser
objeto de atenção permanente e de atenção nossa.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Está bom.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E isso justifica o mal-estar, justifica o descontentamento, justifica o protesto, tudo isso.
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Estou plenamente de acordo com V. Exª, mas o objeto
do meu discurso, hoje, é dizer o seguinte: quem preza
a ordem democrática tem de repudiar, com todas as
forças, sem ambiguidade alguma, esse tipo de manifestação. É disso que estou tratando!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Permita-me mais uma vez...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu fiz apenas um apanhado desse episódio, para mostrar que esses acontecimentos
estão se banalizando.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Isso!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eles estão se vulgarizando. As
polícias militares... Isso é o objeto até de um artigo
de Janio de Freitas, publicado na Folha de S.Paulo de
hoje. Os governadores estão com receio de exercer o
seu legítimo papel de garantidores da ordem pública.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – As polícias militares estão com
receio de atuar – evidentemente, ainda que dentro de
toda a moderação possível e desejável – para manter a ordem, porque se está criando um clima de que
vale tudo!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador, permita-me?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Estão ocorrendo movimentos em
que é considerado legítimo um sujeito marombado e
fortão sair à rua encapuzado, com um pedaço de pau
na mão, para invadir o que lhe der na telha!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Permita-me falar mais uma vez, Senador?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É contra isso que estou falando!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Isso! E eu estou de acordo com o senhor.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Então, estamos de acordo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Agora, só há um detalhe: o senhor falou
que quem preza a ordem democrática tem de se pronunciar contra isso, com o que estou de acordo. Mas
quem realmente preza a ordem democrática, além de
se pronunciar contra isso, tem de se pronunciar contra
as causas disso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu venho me pronunciando!
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – É só um detalhe...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Aliás, Senador...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – E vou dizer por quê.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Senador, eu me tenho pronunciado,
na maior parte do meu tempo, sobre essas causas.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Está bom! Então, não é nada contra...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas, hoje, eu estou falando sobre isso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Sim, mas, hoje, eu peguei o seu aparte
para dizer – na sua fala, não houve isso, porque o senhor optou por isso, o que é correto – que não adianta
a Polícia! Ela não vai conseguir resolver isso, porque,
com a Internet, hoje a manifestação é feita aqui e, amanhã, é feita ali! A Polícia está doida, como também nós,
políticos. Na verdade, essa crise vem dos desiludidos,
que se juntam aos desesperados, aos despreparados
da Polícia para este novo tempo e aos despreparados
aqui dentro, nós políticos. Nós não estamos sabendo!
Então, eu só quero...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – E há o componente de dinheiro
público e de ação política. Hoje, fiz, inclusive, requerimento, para saber de onde vem o financiamento do
tal grupo Mídia Ninja, que, aparentemente, é um grupo independente, que usa palavras como “solidário”,
“diálogo” etc., mas que é financiado com dinheiro público. Muitos desses movimentos resultam de correias
de transmissão entre partidos políticos e o movimento
popular.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Mas me deixe concluir.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O que estou dizendo é que estou
tratando, hoje, de um tema, Senador Cristovam Buarque... V. Exª me perdoe, porque falo aqui, na maior parte
do tempo, assim como V. Exª – não só falo, como também procuro tratar efetivamente disto no meu trabalho
parlamentar, no meu trabalho político –, de enfrentar
todos esses problemas que V. Exª, tão justamente como
eu, aponta como problemas que devem ser resolvidos
e enfrentados, porque a sua persistência é inaceitável.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas, hoje, neste momento, estou
tratando de outro tema. Isso não quer dizer que es-
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queça o outro, isso não quer dizer que eu vá para casa
esquecendo o outro problema. Estou falando hoje de
algo que é um problema em si, que é o problema da
desconsideração às regras de convivência de uma
sociedade democrática.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Só que eu...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Estou tratando da intimidação
a que estão submetidos hoje os Governadores, os
responsáveis pela segurança pública, porque têm receio de atuar para impedir essas depredações e esse
vandalismo. E estamos caminhando, cada vez mais,
para um estado de anarquia. É isso que me preocupa!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Isso o preocupa – e o seu preparo é
dos maiores de todos aqui –, mas não basta a gente
dizer isso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu sei disso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – A gente tem de entender que há
causas hoje.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Mas eu estou falando, Senador,
em princípio, num pronunciamento de 20 minutos.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Está bom!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não vou falar, hoje, sobre todas
as causas. Escolhi um tema para falar, que é o tema da
violência como método de ação política, o que, como
V. Exª, considero absolutamente injustificável. É explicável? É. É explicável pelas condições objetivas a que
V. Exª se refere, como a má qualidade dos serviços e
a má qualidade da política, mas é explicável também
por razões subjetivas, que é a utilização desses descontentamentos por grupos políticos que, ao se mobilizarem a pretexto de enfrentar os problemas, acabam
por descambar, na sua ação, para o enfrentamento não
do problema em si, mas da ordem democrática, que
deve ser preservada.
Esse é meu tema. É claro que V. Exª, em tudo
que disse, tem total razão, mas vim à tribuna para falar
desse problema. E agradeço o aparte, a oportunidade
do diálogo, que, seguramente, vai continuar ao longo
desse tempo, porque nós temos muito mais coisas
em comum do que uma eventual diferença de pontos
de vista sobre o mesmo fenômeno, neste discurso de
hoje que tem um foco especifico.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, ofício
que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 177/2013 – CRE
Brasília, 15 de agosto de 2013
Assunto: Indicação de membros de Grupo de Trabalho.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em Reunião Ordinária ocorrida no dia 8 de agosto
último, aprovou o Requerimento nº 72/2013-CRE, de
autoria da Senhora Senadora Vanessa Grazziotin, que
requer “Nos termos regimentais, que a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional crie um Grupo
de Trabalho composto por 3 (três) Senhores Senadores,
destinado a acompanhar e propor ações em relação
ao desenvolvimento das negociações envolvendo a
pretensão da empresa norte-americana Amazon Inc
de deter a exclusividade do nome amazon na internet.”
Dessa forma, esta Comissão indica a Senhora
Senadora Vanessa Grazziotin e os Senhores Senadores Cristovan Buarque e Flexa Ribeiro, para compor
este Grupo de Trabalho.
Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O ofício que acaba de
ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa os Senadores Flexa Ribeiro e Cyro Miranda, para
integrarem, respectivamente, como 2º (segundo) e 5º
(quinto) suplentes, a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, nos termos do Ofício nº 158, de 2013,
da Liderança do PSDB.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 158/13-GLPSDB
Brasília, 15 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico para integrarem a
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, como
2º e 5º suplentes, respectivamente os Senadores Flexa Ribeiro e Cyro Miranda.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
que recebeu o Ofício do Presidente da Câmara dos
Deputados nº 1.659/2013, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.058 de 2013, da Câmara
dos Deputados, de autoria do Deputado Chico Alencar, apresentado nos termos do §1º do art. 11 da Resolução nº 1 de 2002-CN, que “Disciplina as relações
jurídicas decorrentes da rejeição de parte da Medida
Provisória nº 611, de 4 de abril de 2013”.
O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 977, de
2013, na origem, que encaminha cópia do Acórdão nº
2.052/2013-TCU, bem como do respectivo Relatório e
Voto que o fundamenta, referente ao Requerimento nº
612, de 2013, que solicita cópia dos contratos firmados sob o modelo de parceria público-privada (PPP)
para a reforma e construção dos estádios de futebol
Arena Fonte Nova – BA, Arena Pernambuco – PE e
Mineirão – MG (TC nº 017.014/2013-1).
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 977-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 7 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.404 (SF), de 20-62013, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 017.014/2013-1,
na Sessão Ordinária de 7-8-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Aviso nº 977, de 2013,
na origem, juntado ao processado do Requerimento
nº 612, de 2013, vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 917, DE 2013
REQUERIMENTO N° 75, DE 2013 – CRE
Requeiro, nos termos regimentais, que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, após a
aquiescência do Colegiado, solicite à Presidência do
Senado Federal que encaminhe manifestação do Senado Federal Brasileiro aos Parlamentos dos Países
integrantes da Organização do Tratado de Cooperação
Amazônica, conclamando-os a realizarem campanha
com o fito de proteger o nome da Amazônia da pretensão da empresa norte-americana Amazon Inc de
deter a exclusividade do nome.amazon na internet.
Justificação
A empresa Amazon.com Incorporação, fundada
em 1994, com sede em Seatle, Washington, solicitou à
ICANN, empresa responsável por identificação global
do sistema de uso de identificação exclusivo na internet, 76 Gtlds, que significa domínio de topo genérico
(domínios que precisam de autorização prévia não só
da própria ICANN, como em alguns casos, da anuência do país a que se faz referência).
A referida empresa pretende formalizar o domínio AMAZON, que passaria a ser usada somente pela
norte-americana e suas subsidiárias, para atender aos
objetivos estratégicos da corporação, ou seja, a empresa quer manter um domínio exclusivo de palavras
genéricas e subjetivas que afeta diretamente outros
comércios da internet.
Diante desse contexto, no dia 15 de novembro de
2012, Brasil e Peru registraram, junto ao GAC/ICANN
“early warning” (um alerta) ao gTLD “.amazon”, com
apoio de Bolívia, Equador, Guiana e Argentina, por
entenderem que eventual registro desse domínio da
Internet que remete a um patrimônio natural e público
dos países amazônicos, além do que, acarretaria cerceamento definitivo de domínios que façam qualquer alusão à Amazônia e costumes dos povos daquela região.
Também foi incluída manifestação de alerta na IV
Conferência Ministerial da América Latina e do Caribe
sobre Sociedade da Informação, realizada em Montevidéu, entre os dias 3 a 5 de maio de 2013.
Nesse sentido, se faz necessário sensibilizar os
parlamentos dos países membros da OTCA a se manifestarem contrariamente à pretensão da Amazon Inc.,
razão do presente requerimento.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 2013. – Senadora Vanessa Granzziotin, PCdoB/Amazonas.
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O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco da
Maioria/PMDB – ES) – Nós estamos aprovando um
requerimento “guarda-chuva” para depois trazermos
especialistas, não apenas do Governo, mas especialistas do mercado. A ideia é a de que nós possamos ir
para além desse problema conjuntural de espionagem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim. Aí, o tema do satélite geoestacionário é da maior importância.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
da Maioria/PMDB – ES) – É isso. A ideia é fazer uma
discussão acerca do conhecimento que precisamos
ter do real estágio de fragilização do Estado brasileiro
em relação a essas questões.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É porque a espionagem é do tempo dos faraós egípcios, pois os Estados espionam-se
uns aos outros.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – Item 16:
ITEM 16
REQUERIMENTO DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL Nº 71, DE 2013
Requeiro, nos termos do Inciso II, do art. 93, do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública com representantes do Parlamento
haitiano, sobre os seguintes temas:
• negociações entre empresas brasileiras e haitianas;
• entrada do Haiti no Parlamento Latino – Americano (Diplomacia);
• criação de representação diplomática do Haiti
no Brasil para tratar de assuntos relevantes como
imigração no Norte do Brasil (MRE);
• formação de universitários haitianos no Brasil.
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Inácio Arruda.
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que votam favoravelmente permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco
Maioria/PMDB – ES) – Pois não, Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Os próximos requerimentos
– Requerimentos nos 17, 18, 19 e 20 – tratam daquela
questão da Amazon, do pedido que ainda tramita na
ICANN, da empresa Amazon, para ter a exclusivida-
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de da utilização e o registro genérico, portanto, desse
termo Amazon na Internet. E todos os requerimentos
tratam desse assunto.
V. Exa solicitou, durante uma audiência que eu
apresentasse sugestões de forma a que esta Comissão pudesse agir de forma mais incisiva. Então, as
sugestões que eu estou apresentando estão contidas
nesses requerimento. Um deles diz respeito ao encaminhamento de um pedido, uma manifestação desta
Comissão perante ICANN, a empresa, para que não
se conceda o registro.
Há outro, que seria para o Conselho de Assessoramento Governamental (GAC), não há mais
necessidade, porque a notícia boa é que, na última
reunião que tiveram na África do Sul, eles aprovaram,
por unanimidade, o pedido dos governos brasileiro e
peruano para que não fosse concedida a licença exclusiva. Então, não há mais necessidade de ir mais
ao GAC.
Um dos requerimentos é, portanto – repito para
a ICANN; o outro é uma solicitação para que o Presidente do Senado se dirija ao Presidente dos outros
Senados de países amazônicos, para que também se
manifestem de uma forma mais contundente; o terceiro
é a designação de três pessoas para que pudessem
acompanhar essa questão junto à ICANN.
Sr. Presidente, então seriam esses os contados
dos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco da
Maioria/PMDB – ES) – V. Exa requer, portanto, votação em bloco.
Há algum Senador ou Senadora que manifeste
alguma objeção? (Pausa.)
Se não há, vamos passar a fase de votação.
As Sras e os Srs. Senadores que votam favoravelmente permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
São os seguintes os itens aprovados:
ITEM 17
REQUERIMENTO DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL Nº 72, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional crie um
Grupo de Trabalho composto por 3 (três) Senhores
Senadores, destinado a acompanhar e propor ações
em relação ao desenvolvimento das negociações envolvendo a pretensão da empresa norte-americana
Amazon Inc de deter a exclusividade do nome .amazon na Internet.
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin
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ITEM 18
REQUERIMENTO DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL Nº 73, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal encaminhe manifestação formal contrária
à pretensão da empresa Norte-Americana Amazon Inc
de registrar o nome de domínio do primeiro nível de
“.amazon”, sem o devido consentimento dos Países
Amazônicos, a ser encaminhada ao Comitê Assessor
Governamental da ICANN, por ocasião de reunião a
ser realizada em Durban, na África do Sul, entre os
dias 14 e 18 de julho de 2013.
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin
ITEM 19
REQUERIMENTO DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL Nº 74, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, após
a aquiescência do Colegiado, solicite à Presidência
do Senado Federal a colocação de Banner na página
institucional da Casa para a divulgação da campanha
Nossa Amazônia – Diga NÃO à privatização do nome
da Amazônia!
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin
ITEM 20
REQUERIMENTO DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL Nº 75, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, após a
aquiescência do Colegiado, solicite à Presidência do
Senado Federal que encaminhe manifestação do Senado Federal Brasileiro aos Parlamentos dos Países
integrantes da Organização do Tratado de Cooperação
Amazônica, conclamando-os a realizarem campanha
com o fito de proteger o nome da Amazônia da pretensão da empresa norte-americana Amazon Inc de
deter a exclusividade do nome .amazon na Internet.
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin.
ITEM 23
REQUERIMENTO Nº 76 , DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, a realização
de Audiência Pública perante esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com o objetivo
de discutir as propostas de mudanças na organização
da Agenda Brasileira de Cooperação, órgão que atualmente integra a estrutura do Ministério das Relações
Exteriores. Em visita oficial à África, em maio passado,
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a Presidente Dilma Rousseff anunciou a criação de
uma nova agenda de cooperação técnica e...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) –

ORDEM DO DIA
A Presidência transfere as matérias constantes
da pauta de hoje para a Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que
oferece.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, 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
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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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última 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
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cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quinta e última 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Terceira 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.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
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9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2013
(nº 567/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Santa Lúcia,
celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
Parecer favorável, sob nº 837, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2013
(nº 333/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília, em 8 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 838, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Aníbal Diniz.
11
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
12
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
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13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
14
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no dia 11 de
agosto foi comemorado no Brasil o Dia do Estudante.
Esta data, acolhida para homenagear os estudantes,
se dá em função dos dois primeiros cursos de ciências
jurídicas instituídos no Brasil em 1827, por D. Pedro I.
Quando falamos em estudantes, automaticamente pensamos em jovens cidadãos que estão em constante formação educacional, profissional e pessoal,
constituindo indivíduos únicos, que amanhã integrarão
a força de trabalho, constituirão família e governarão
nosso País.
Portanto, é desses jovens que quero falar aqui
hoje. Para isso, quero resgatar as manifestações que
aconteceram no Brasil no mês de junho e a Jornada
Mundial da Juventude em julho.
Não há dúvida de que o Papa Francisco chegou
a um país diferente daquele de alguns meses atrás.
Um país em ebulição, onde os jovens foram às ruas
reivindicar uma democracia realmente participativa.
Eles querem erradicar o analfabetismo, a miséria, diminuir filas em hospitais e que o dinheiro público seja
revertido em benefício do povo. Querem mais cultura
e mais ética na atividade política.
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O Papa Francisco veio ao encontro dessas reivindicações e pediu para que os jovens não desistam da
luta contra a corrupção e que permaneçam revolucionários. Francisco disse: “nunca desanimem, não percam
a confiança, não deixem que se apague a esperança”.
Esperança em um futuro melhor é o sentimento
dos jovens brasileiros. Mas como galgar esse futuro
melhor? Eu respondo sem medo de errar: com educação! Faço das palavras do senador Cristovam Buarque
as minhas! Esse é o melhor investimento que os pais
podem proporcionar aos filhos e que os governantes
podem e devem propiciar à nação!
Eu, Senador Blairo Maggi, sou um exemplo disso.
Nasci na roça, meu pai era colono, minha mãe dona
de casa, e sempre priorizaram a educação dos filhos.
Por insistência da minha mãe, me formei Engenheiro
Agrônomo. Quando recebi o diploma entreguei a ela.
Francisco disse que “ninguém pode permanecer
insensível às desigualdades que ainda existem no
mundo”, mas essas desigualdades só irão acabar ou,
pelo menos, serem drasticamente reduzidas, quando
acesso a educação for realmente para todos.
É muito fácil constatar que quem estuda, quem
consegue ter uma qualificação profissional, tem melhor qualidade de vida do que aqueles que não tiveram
acesso a educação.
O Orçamento executado pelo Ministério da Educação em 2012 foi de 86,9 bilhões de reais. Está longe
de ser suficiente para garantir educação de qualidade
para todos. É preciso mais investimento e planejamento,
precisamos de políticas continuadas, um programa de
longo prazo, com metas a serem cumpridas, independente de troca de governo e governantes. É preciso
alcançar municípios esquecidos, onde crianças estudam em escolas provisórias.
Os números do Censo Escolar 2011 revelam a
existência de quase 11 mil escolas que funcionam em
locais inadequados. São 26 mil alunos de todo o país
estudando em barracões, paióis, galpões, igrejas e
casas de professores, de acordo com o levantamento
do jornal Estadão publicado em 23 de junho de 2013.
Educação para todos é o maior bem que podemos fazer a juventude desse país!
Para terminar, quero deixar uma mensagem de
reflexão para todos os estudantes e para isso, vou
pegar emprestado um pensamento do escritor Hermann Hesse:
“Nada lhe posso dar que já não exista em você
mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de
imagens, além daquele que há em sua própria
alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo.”
Obrigado!
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O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB – MA.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, “A consciência é o melhor livro de
moral e o que menos se consulta.” (físico, matemático,
filósofo moralista e teólogo francês)
Com esta reflexão de Blaise Pascal, pretendo
tecer ponderações sobre “Ética”, temática que teve
grande repercussão no noticiário nacional da semana
passada. Faço referência, Senhor presidente, a uma
entrevista que concedi ao Jornal Estado de São Paulo e
que mereceu criticas ácidas e até mesmo equivocadas.
A reportagem destacou que a “Palavra Ética fora
retirada do Novo Código de Conduta dos Senadores.”
Gostaria de esclarecer, que como Relator do Novo
Regimento Interno em momento algum quis suprimir a
palavra ética do juramento, simplesmente porque isto
seria impossível, já que nunca constou de sua redação. Alias a expressão não consta dos juramentos de
nenhum dos poderes, seja para o Presidente da República, o Presidente do STF, os membros do Legislativo
e nem mesmo dos Jornalistas. A ética a meu ver está
implícita como padrão de comportamento, inerente
às funções públicas ou particulares que exercemos.
Mas desde já, esclareço que não colocarei qualquer
óbice para que conste a palavra ética nos juramentos
doravante, pelo contrário serei seu maior incentivador.
Por outro lado, Sr. Presidente, apesar das incompreensões, fiquei satisfeito com a polêmica criada, já
que reputo este debate como fundamental e oportuno, principalmente neste momento em que toda a
sociedade ganhou as ruas, em manifestações cívicas
fantásticas exigindo viver em um Brasil melhor, mais
justo, mais organizado, sem corrupção. Os manifestantes e toda nação brasileira estão cobrando melhor
retorno dos impostos que recolhem, e que eles sejam
transformados em transporte eficiente, saúde pública
de qualidade, menos burocracia, acessibilidade urbana em suas cidades, escola realmente universalizada.
Estamos exigindo uma reforma política de fato condizente com o atual estagio de amadurecimento da sociedade brasileira.
Devo esclarecer que, quando falei na entrevista
que a questão ética é muito particular, quis afirmar lato
sensu, em que “cada sociedade e cada grupo possuem
seus próprios Códigos de Ética”.’
A palavra “ética” vem do Grego “ethos” significando modo de ser ou caráter. Foi neste sentido que
defini sua subjetividade conceituai, sendo esta a forma
que entendo a Ética -Como algo que todos precisamos
ter em nosso cotidiano. Até porque existem, o bom e
o mau caráter.
Vossas Excelências sabem que alguns países
sacrificam animais para pesquisa cientifica. De outro
modo em outros, esta conduta pode desrespeitar esses supostos princípios éticos.
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Aqui no Brasil, por exemplo, temos frigoríficos
que abatem animais como a vaca para alimento. Na
índia a vaca é sagrada. No sistema de castas que
ainda vigora na sociedade indiana, a vaca é considerada mais “pura” até do que os brâmanes (indivíduos
pertencentes à casta mais elevada, dos sacerdotes)
-por isso, não pode ser morta nem ferida e tem passe livre para circular pelas ruas sem ser incomodada.
O leite do animal, sua urina e até mesmo suas fezes
são utilizados em rituais de purificação. Vejam quanta
diferença conceitual.
Devo dizer que o assunto Ético é tão levado a
sério nesta casa que foi cuidadosamente tratado em
legislação especifica, no nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar, que, aliás, já completou 20 anos.
Na semana passada também, o Jornal radiofônico matinal da CBN no seu painel “Liberdade de Expressão”, fez equivocados comentários, com destaque
aos da jornalista Viviane Mosé.
A Jornalista, percebam, sugeriu que bater em
“bubum” de criança “poderá ocorrer sempre que o pai
não estiver nervoso.” Ou seja, quando o pai estiver
calminho, pode encher a criança de palmadas? Ora,
aí está uma diferença gritante de entendimento sobre ética. A meu ver, bater em criança, em qualquer
circunstancia, é uma grave transgressão ética e uma
violência inominável, que espero ver regulamentada
como crime no novo Código Penal.
Talvez, quando esta violência contra nossas crianças estiver devidamente tipificada no Código Penal a
colunista Viviane Mosé, reveja seu padrão de conceito ético. Interessante perceber que mesmo entre os
três jornalistas que fazem esse painel diariamente, a
divergência de conceito sobre ética foi a tônica estabelecida. Nesse mesmo programa radiofônico o Jornalista Heitor Cony, discordando de Xexéo e Mosé, foi
à voz da sensatez e do equilíbrio, que entende “ética”
assim como eu entendo, ou seja, “uma reflexão sobre
a moral em que cada sociedade por seus costumes,
regras, tabus e convenções estabelecidas, adota ou
não.” No plano pessoal ser ético é uma forma de se
comportar, e bem.
O espantoso é que mesmo tendo sido maldosamente citado por Viviane Mosé e Artur Xéxeo, não
obtive direito a colocar minha posição sobre o tema. A
CBN não abriu até hoje espaço no programa, apesar
das minhas insistentes solicitações.
Na semana passada também fui novamente
achincalhado pelo apresentador Ricardo Boechat da
Bandnews, com palavras de baixo calão, de forma desrespeitosa, como, aliás, é seu estilo, exatamente por
uma entrevista que concedi à Televisão Bandeirantes
sobre o assunto. Vejam que foi uma entrevista com o
espírito desarmado, de boa fé explicando passos do
regimento Interno e também sobre ética. Para minha
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decepção, a matéria foi editada, pinçando somente
o que interessava ao Jornal (me denegrir), fora do
contexto do que eu disse, distorcendo totalmente seu
conteúdo. Pergunto? É esta a ética jornalística do ancora Boechat? São esses os arautos éticos que me
acusam de aético?
Penso Senhor Ricardo Boechat, que no jornalismo a liberdade de expressão tenha sido a conquista mais exuberante da sociedade brasileira e de sua
democracia. Por isso deve ser tratado com zelo, e
cada comentário, cada reportagem publicada, deva
ser cuidadosamente elaborada, exatamente para não
se cometer injustiças em nome da ética. Exemplos dos
excessos antiéticos como esses pululam nos anais da
história jornalística, com erros crassos, sempre em
nome da ética.
Lembram-se do caso da Escola Base? Aquele
caso foi horrível, desastroso. A Escola Base foi uma
escola particular do município brasileiro de São Paulo,
fechada em 1994 quando seus proprietários, sócios e
uma professora foram injustamente acusados de abuso
sexual contra alunas.
Aquele caso mostrou, sobretudo, a força da imprensa e porque ela é considerada o quarto “poder.”,
e por isso mesmo porque deve agir sempre com absoluto cuidado e seriedade. Aquele caso mostrou principalmente, como se pode fazer injustiça, em nome de
uma suposta ética, em nome de uma capa de jornal
impactante.
Envolveu a vida de várias pessoas na Escola
de Educação Infantil Base, se tornando emblemático,
alem de se tornar uma lição a todos os jornalistas,
para que fiquem atentos ao fato de que “nem tudo é
o que parece”!!!
A confusão começou quando mães acreditaram
que seus filhos haviam sofrido abuso sexual. A polícia
foi acionada e sem provas os donos da escola base
foram acusados. As mães, o delegado e a imprensa,
agiram errados coletivamente. Tudo foi divulgado na
imprensa nacional, como verdade absoluta, irrefutável, e assim a escola foi vandalizada, pichada, atacada ate mesmo com coquetel de molotov. As casas
dos acusados da mesma forma, e mesmo depois de
inocentados, não havia mais qualquer possibilidade
de reparo. Eles já haviam sido presos e linchados pela
população e pela imprensa.
Ética, portanto deve ser um padrão de comportamento expressado todos os dias, em todos os atos,
em toda investigação. Sem este padrão cotidiano a
Liberdade de Expressão será mal usada.
Finalizo reiterando que estou trabalhando firme
para apresentar um Regimento Interno que de celeridade ao processo legislativo, que modernize suas
atividades, que aumente a efetividade das ações propostas, impedindo o absurdo existente atualmente de,
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ao final de cada legislatura, termos que arquivar mais
de 70% das proposituras apresentadas. Este é um dos
compromissos éticos do meu mandato.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Cristovam, pergunto a V. Exª se vai usar da tribuna. (Pausa.)
Então, nada mais havendo a tratar, esta Presidência vai encerrar os trabalhos da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 minutos.)
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Ata da 132ª Sessão, Não Deliberativa,
em 16 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 16 minutos e
encerra-se às 10 horas e 49 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do Ministro de Estado de
Minas e Energia:
– nº 158, de 14 de agosto de 2013, por meio
do qual solicita dilatação do prazo para envio da resposta ao Requerimento nº 573, de
2013, de informações, de autoria do Senador
Vital do Rêgo;

– nº 159, de 14 de agosto de 2013, por meio
do qual solicita dilatação do prazo para envio
da resposta ao Requerimento nº 411, de 2013,
de informações, de iniciativa da Senadora Vanessa Grazziotin;
As solicitações foram encaminhadas, em cópias,
aos Requerentes.
Os Requerimentos ficarão na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – Os pareceres que acabam
de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 168, de 2013, do Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs
62, de 2005; e 286, de 2007, que tramitam em conjunto.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 168/2013-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 14 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comis-
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são, após discussão em turno suplementar, adotou
definitivamente, sem votação, a Emenda nº 1-CAS
(Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 62, de
2005, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera o
artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
(“As férias serão concedidas por ato do empregador,
em um só período nos 12 (doze) meses subsequentes
à data em que o empregado tiver adquirido o direito”).
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Com referência ao Ofício nº 168, 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 62, de 2005; e 286, de 2007, sejam
apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.

464

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

54548 Sábado 17

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 74, de 2013, do Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 490, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 074/2013 – CCT
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno do
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que
esta comissão aprovou em turno suplementar, em decisão terminativa, o Substitutivo, de autoria do Senador
Rodrigo Rollemberg, ao Projeto de Lei do Senado nº
490, de 2009, que “Institui o Centro de Prevenção de
Desastres Climáticos”.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – Com referência ao Ofício
nº 74 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 490, de 2009, seja apreciado pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – 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 dos seguintes Projetos de
Lei do Senado:
– Nº 2, de 2013, da Senadora Ana Amélia, que
acrescenta o art. 34-A à Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, que estabelece normas
para as eleições, para regulamentar a impugnação das pesquisas e testes pré-eleitorais; e
– Nº 281, de 2013, do Senador Vital do Rêgo,
que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, que estabelece normas para as eleições,
para instituir prazo para o partido fornecer à
Justiça Eleitoral ata de convenção partidária.
Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os
Projetos de Lei do Senado nº 2 e 281, de 2013, vão
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Encerrou-se ontem o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
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Lei do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao art. 6º da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
para vedar a exigência de recolhimento antecipado
de imposto relativamente ao estoque de mercadorias
recebidas antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – A Presidência lembra
às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal
está convocado para uma Sessão Especial a realizar-se segunda-feira, dia 19, às 11 horas, destinada a
comemorar os cem anos dos bois bumbás Caprichoso e Garantido, nos termos dos Requerimentos nºs
218 e 545, de 2013, da Senadora Vanessa Grazziotin
e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB - RR) – Concedo a palavra, por
permuta comigo, ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Senador Cristovam, nestes últimos dias, tivemos, no
meu entendimento, algumas questões importantes
aqui no Congresso. Caminhamos bem na questão do
Aerus, a possibilidade de um acordo existe, é real e
concreta, a partir do movimento que fizeram os aposentados e pensionistas desse fundo de pensão e pela
própria posição da Presidenta Dilma, abrindo uma rodada de negociação envolvendo uma série de ministros. Eles suspenderam a vigília aqui no Salão Verde
e retornaram para seus Estados de origem cientes
do dever cumprido, porque lutam por uma causa justa. Estamos esperançosos de que o acordo aconteça
e que este fim de ano seja diferente para os cerca de
dez mil companheiros do Aerus.
Meus cumprimentos à Graziella Baggio, pela tenacidade, pelo esforço que fez junto, principalmente, com
aqueles 31 companheiros que ficaram acampados no
Rio de Janeiro e, depois, numa vigília aqui, no Senado
da República, que eu tive a alegria de acompanhar,
inclusive passando o Dia dos Pais, no domingo passado, com eles na Câmara dos Deputados.
Bom retorno, cientes do dever cumprido. Sei que
vocês só estão esperando a próxima reunião, que,
tenho certeza, vai acontecer já na semana que vem.
Eu quero dizer também, Sr. Presidente, Senador
Mozarildo, que entendo que foi importante a decisão,
tomada na Câmara dos Deputados, sobre o orçamento
impositivo. É algo que a sociedade clamava há mui-
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to, muito tempo, que foi bandeira, digamos, de todos
nós, no passado. Digo que foi bandeira de todos nós
me referindo principalmente àqueles que estavam na
oposição no passado e que mantivemos a mesma posição agora, de que o orçamento impositivo fortalece
a democracia, porque o próprio Executivo vai ter que
negociar mais com o Congresso Nacional. Vai ser um
debate franco, aberto, e aquilo que for votado aqui vai
ter que ser cumprido. Só como exemplo, o Orçamento é assim nos Estados Unidos e também em outros
países do mundo.
Eu tive um exemplo muito negativo quando participei, no ano passado, da Comissão de Orçamento.
Eu ia para a reunião e me diziam que não iria ter reunião, que não iria ter votação” porque, enquanto não
negociassem, naquela salinha fechada, as emendas
parlamentares, para que o Governo liberasse as emendas, não haveria votação de temas fundamentais, como
saúde, educação, habitação, saneamento básico, enfim, o orçamento do País.
Eu tenho certeza de que é amadurecimento da
democracia brasileira ter um orçamento para valer e
não um orçamento de faz-de-conta, porque o Congresso aprova e o Executivo só encaminha aquilo que entende que deve encaminhar, pois o Congresso apenas
autoriza aquilo que o Executivo fará, dependendo do
seu ponto de vista sobre cada tema. Isso vai obrigar
a um diálogo maior entre o Congresso e o Executivo
e acabar com aquela história de pressão para liberar
emendas deste ou daquele Deputado, deste ou daquele Senador, desta ou daquela Bancada, ou mesmo
para esta ou aquela região, para votar outros temas
que, na verdade, inúmeras vezes, não têm nada a ver
com o orçamento. Vira uma negociação quase que do
submundo.
Por isso, sempre tive simpatia, e não nego, pelo
orçamento impositivo, apresentei projetos no passado
sobre este tema e espero que a gente encaminhe na
negociação. Não tenho nada contra, sou, pelo contrário, favorável a que grande parte das emendas no
orçamento impositivo, Senador Cristovam, fique para
a educação, como está sendo proposto. Educação e
saúde, para mim, são prioridades número um. Se vai
haver, ou não, emenda individual eu não vejo problema
nenhum, porque acho que o papel do parlamentar é
fazer um bom orçamento para o País, não um orçamento clientelista das emendas individuais que ele vai
mandar para essa ou aquela região.
Digo isto com a maior tranquilidade, porque eu
mando as emendas para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Fiz um programa no computador pelo qual
todos os 497 municípios ganham o mesmo valor de
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emenda individual. Não fico naquela de jogar para esta
ou aquela base eleitoral ou se é do meu partido ou não.
Então, o orçamento impositivo democratiza o
orçamento para todo o País. Aí o debate vira outro, o
debate vira mais de bancada inclusive, em que todos
poderão, democraticamente, defender seu ponto de
vista e influenciar nos grandes temas.
O Senador Mozarildo, que é da saúde, que é médico, trabalha em todas as áreas, mas, como médico,
tem sido um lutador para que haja mais investimentos
na saúde. Então, nós poderemos apontar, via orçamento, mais investimentos na saúde.
Eu estou entusiasmado com este debate. O debate apenas começou. Eu sei que não será do dia para
noite, mas caminhamos para ter um orçamento de verdade, não um orçamento de mentirinha. A gente sai
dizendo que dedicou tanto e mais tanto para tal área.
Só que o dinheiro não vai e pronto, acabou.
As emendas, de bancada, individual ou mesmo
de comissão – agora mesmo brigamos nas comissões
por emenda para isso ou para aquilo –, é tudo autorizativo. Sendo, de fato, a redação final aprovada no Congresso Nacional, Câmara e Senado reunidos, o povo
brasileiro vai saber onde, efetivamente, o dinheiro do
Orçamento – de verdade, não de mentirinha – vai ser
aplicado. Independentemente de quem seja o governo – há algum tempo eu disse uma frase, que repito
–, não pode, agora, o Orçamento ser aplicado para
quem é mais ou menos amigo do rei. Infelizmente, é
assim, não é, Dr. Mozarildo? Eu ouvi isto ao longo do
período em que estou aqui na Casa. Quem está mais
próximo do rei é que é beneficiado pelo Orçamento.
Isto não pode acontecer. Você tem que pautar a sua
vida pública pela conduta, pela ação, pelos atos, pelo
que defende, pelo que propõe, enfim, pelo poder de
parlar, falar e apresentar ou defender propostas que
sejam de interesse de todo o País.
Eu também, Sr. Presidente, espero que a gente avance no debate, que já levantei junto a bancada
e também junto à Presidenta, do fator previdenciário
e do reajuste dos aposentados. Estou animado para
que isso aconteça.
Espero também que a gente vote ainda este ano
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma bela articulação feita pela Ministra Maria do Rosário, que vai
estar pronto para votação, espero eu, até o dia 21 de
setembro, mês da primavera, dia nacional da pessoa
com deficiência.
Eu ainda estou na expectativa positiva, Sr. Presidente, e estou dialogando muito com os setores, de
aprovarmos, até o mês de setembro, o próprio PL nº
122, numa redação de entendimento, como eu espero
que aconteça com a PEC do Trabalho Escravo.
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São dois temas que passam pela CCJ, mas que
terão reuniões paralelas fundamentais, como a decisão
da Comissão de Direitos Humanos e como, também,
a Comissão Especial que vai ser montada para regulamentar, como foi dito na CCJ, o que, efetivamente,
é o trabalho escravo. Mas temos que votar.
Mas, enfim, Sr. Presidente, após estes rápidos
comentários, eu queria falar hoje – falei sobre ferrovia,
falei sobre as rodovias em outros momentos –, nesta
sexta-feira, para nós que estamos mais presentes aqui,
como estivemos ontem, na quinta... Tivemos duas audiências públicas importantes, uma sobre a questão das
Apaes, na Comissão de Direitos Humanos... Apresentei um requerimento, tivemos um bom debate sobre a
questão da escola exclusiva, da escola especial, articulamos, depois, uma audiência com o Ministro Mercadante, que vai receber as APAES... Também tivemos,
pela manhã, outro debate, este a partir das 11 horas,
na Comissão de Assuntos Sociais, onde discutimos os
leilões da Petrobras e também a precarização, com a
presença de líderes dessa área e também de líderes
do Governo. Foi um debate também muito produtivo.
Nessa visão ampla, num debate mais estruturante, hoje eu pretendo falar, Sr. Presidente, aproveitando a sexta-feira, sobre o sistema hidroviário no Brasil.
Sr. Presidente, a economia brasileira possui um
viés fortemente exportador, especialmente quando nos
referimos à produção de grãos e de minérios. Exportar é vital para nós. As divisas obtidas, além de gerar
crescimento econômico, garantem a multiplicação de
empregos e a prosperidade de milhões de brasileiros.
Parcela esmagadora das exportações brasileiras é
escoada por meio dos portos. As regiões produtoras,
porém, se encontram muito distantes do mar, o que
faz do transporte das mercadorias uma atividade primordial em nosso País.
Quando falamos em transporte, logo nos vem
à mente o transporte rodoviário e também, embora
menor, o ferroviário. Hoje, no entanto, quero falar sobre um modal que considero importantíssimo e que
precisa ser mais valorizado, pois possui uma série de
vantagens em relação aos demais.
Refiro-me ao transporte hidroviário, vocação natural do Brasil. Segundo dados do Ministério dos Transportes, apenas 4% do transporte de cargas no Brasil é
feito por meio das hidrovias. Para se ter uma ideia da
distorção, a participação do transporte rodoviário na
matriz do transporte de cargas é de 58%.
Sr. Presidente, se o Brasil investisse mais no modal hidroviário, colheria enormes frutos econômicos,
ambientais e também sociais. Os benefícios sociais
viriam da redução do número de acidentes nas rodovias brasileiras que ainda vitimam, a cada ano, milha-
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res de pessoas. Nós somos o segundo país com mais
acidentes se somarmos trânsito e trabalho.
Ademais, nossos rios possuem enorme potencial
para o transporte de pessoas a preços, com certeza,
muito menores do que hoje são praticados em ônibus e
aviões. Do ponto de vista ambiental, as vantagens são
sem medida. O modal hidroviário apresenta eficiência
energética 29 vezes superior ao rodoviário, além disso,
consome dezenove vezes menos combustível e emite
6 vezes menos gás carbônico. Em outras palavras, é
um meio de transporte ecologicamente correto e ambientalmente sustentável. Em termos econômicos, o
transporte hidroviário permite substancial redução das
tarifas e fretes, seja na circulação de pessoas, como já
afirmei, seja na circulação de mercadorias.
De acordo com o próprio Ministério dos Transportes, o frete hidroviário para minérios e grãos é cerca
de metade do valor do modal ferroviário e de apenas
25% do valor do frete rodoviário. Para efeito de comparação, estima-se que um comboio de quatro balsas
pode transportar 6 mil toneladas de grãos, volume
equivalente à capacidade de 240 caminhões. O que
notamos aqui é que 4 balsas transportam praticamente
mais do que 240 caminhões.
Enquanto o modal rodoviário consome 96 litros
de óleo diesel por quilômetro, para transportar mil toneladas de grãos, o consumo do transporte hidroviário é de apenas 5 litros por quilômetro. Vejam bem, de
96 litros passaremos a gastar 5 litros por quilômetro.
Não tenho dúvida de que precisamos seguir o
exemplo dos países mais ricos quando se fala em
hidrovias. Os Estados Unidos utilizam, por exemplo,
essa modalidade de transporte para deslocar 60%
das cargas. Nós, repito, 4%. Já na Europa, as grandes
capitais, como Londres, Paris, Berlim, Amsterdã, Viena e Moscou, são pontos de convergência de cerca
de 40 mil quilômetros de hidrovias, que transportam
pessoas e cargas.
Antes de falar dos principais desafios e das perspectivas para o transporte hidroviário no Brasil, não
poderia deixar de mencionar os inúmeros avanços que
temos conquistado nos últimos anos. Desde o governo do Presidente Lula e agora da administração da
Presidenta Dilma, os investimentos em hidrovias têm
aumentado. Em 2010, foram lançadas as diretrizes
da Política Nacional de Transporte Hidroviário, contemplando uma série de ações e programas visando
à ampliação desse modal no Brasil.
O aumento dos investimentos e o lançamento da
diretriz já mostram os seus efeitos. Em 2012, dados
do Ministério do Transporte, foram realizadas obras de
adequação e melhoramentos específicos dos corredores das hidrovias de: Madeira, Amazonas, Tapajós,
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São Francisco, Tietê-Paraná, Paraguai e Mercosul, com
destaque para a drenagem pontual no Rio Taquari e no
tramo norte do Rio Paraguai, bem como a sinalização
no Rio Paraná. Foram concluídos os terminais hidroviários de Manicoré, no Amazonas, e de Cai n’Água,
em Rondônia. Além disso, 29 terminais estavam em
execução: 17 no Amazonas, 3 no Pará e 1 em Roraima.
É preciso também destacar o grande potencial
socioeconômico da construção desses terminais, que
proporcionam a melhor circulação de pessoas, dinamizam o transporte de carga e avançam na melhoria
da qualidade de vida da própria população ribeirinha.
Apesar de todos os avanços, ainda há enormes
desafios à consolidação e ampliação do transporte
hidroviário no Brasil.
Sr. Presidente, é preciso fortalecer os mecanismos
de gestão, e o primeiro passo é investir na contratação
de profissionais capacitados – concursados, é claro –
para reforçar os quadros do Ministério dos Transportes
e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. É
preciso também investir pesadamente na capacitaçao
do quadro funcional.
É preciso garantir a melhoria do transporte hidroviario de passageiros, especialmente na Região Amazônica, onde esse meio de transporte é o mais utilizado.
Temos, com certeza, de avançar, de melhorar a
segurança, ampliar e modernizar as instalações portuárias e garantir a modicidade tarifária. Não podemos
nos esquecer do forte impacto social que o transporte
fluvial possui na nossa Amazônia.
Não se pode deixar de mencionar a importância
do transporte multimodal. Por óbvio, nossos rios não
chegam a todos os lugares, mas, caso estejam interligados a terminais rodoferroviários, podem contribuir,
e muito, para a diminuição dos custos do transporte e
para o aumento da competitividade da economia brasileira tanto internamente como no exterior.
Além disso, o transporte hidroviário pode fazer
o caminho inverso, garantindo a chegada de pessoas
e mercadorias ao interior do Brasil, desde que exista,
na ponta, um terminal multimodal que garanta a capilaridade do sistema.
Entre os diversos outros desafios que poderia
citar, destaco ainda a necessidade de aprimorar o
processo de licenciamento ambiental das intervenções
em hidrovias e a necessidade de construção de diversas eclusas Brasil afora. A questão do licenciamento
ambiental não pode ser, claro, negligenciada. Grande
parte de nossas hidrovias atravessa áreas protegidas
e, por isso mesmo, toda e qualquer obra necessária
deve contemplar um minucioso estudo de impacto ambiental, capaz de conciliar as melhorias com a preservação do meio ambiente.
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A construção de eclusas tem de ser encarada
como prioridade.
É fato que muitos de nossos rios possuem barragens de usinas hidrelétricas, assim como obstáculos naturais que precisam ser vencidos para garantir
a verdadeira navegabilidade.
A esse respeito, o Ministério dos Transportes
estabeleceu, nas diretrizes da Política Nacional do
Transporte Hidroviário, 62 eclusas prioritárias, a serem
implantadas até 2026. É preciso, no entanto, assegurar
os recursos para que elas saiam do papel, e aí vem o
debate, que eu antecipava aqui, do nosso Orçamento
impositivo.
As perspectivas para o transporte hidroviário, no
Brasil, são enormes e se abrem em um grande leque.
No último dia 19 de fevereiro, a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários lançou o Plano Nacional
de Integração Hidroviária, segundo o qual nossas hidrovias deverão transportar, na próxima década, 11%
das cargas que circularão na área de influência das
seis principais bacias hidrográficas brasileiras.
Ainda segundo o plano, o Brasil deverá contar com
mais de cinco mil quilômetros de hidrovias até 2020.
Somando aos corredores já existentes, chegaremos à
próxima década com 25 mil quilômetros de hidrovias, o
que não é pouco. Já para 2030, a meta é atingir 30 mil
quilômetros, ou seja, em 17 anos, o Brasil aumentará
em 50% a sua malha hidroviária.
O documento contempla, também, uma atividade
que considero fundamental: o levantamento de novas
áreas com potencial para implantação de hidrovias,
portos e terminais no interior do nosso País. O estudo abrange a identificação dos principais produtos de
cada uma das regiões que podem receber as hidrovias, além de qualificar os fluxos atuais e futuros da
comercialização e, também, do transporte.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, eu não poderia
deixar de destacar uma notícia, eu diria, alvissareira
e que beneficia, diretamente, o meu Estado, o Rio
Grande do Sul.
Após décadas de debates, a hidrovia do Mercosul,
ou hidrovia Brasil-Uruguai, finalmente, sairá do papel.
A primeira providência a ser tomada é a ligação
das Lagoas Mirim e dos Patos, o que será feito por
meio da drenagem do canal do Sangradouro.
Segundo José Luiz Azambuja, Superintendente
da Administração das Hidrovias do Sul, vinculada ao
DNIT, as obras de drenagem deverão ser licitadas ainda este ano e concluídas já em 2014.
Os R$15 milhões necessários para o empreendimento sairão dos cofres do Governo Federal.
Além disso, está sendo elaborado um grande estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que
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abrangerá, do lado brasileiro, a bacia das Lagoas Mirim
e dos Patos, o Lago Guaíba, a Lagoa do Casamento e
os Rios Jacuí, Taquari, Caí, dos Sinos, Gravataí, Camaquã, Jaguarão, Uruguai e Ibicuí. Do lado uruguaio,
o estudo contemplará os Rios Cebollati e Tacuary.
A maneira como está sendo realizado o estudo
é digna de menção. serão visitados órgãos uruguaios
ligados ao setor de navegação, além dos setores de
produção de madeira, grãos e cimento, mercadorias que
deverão ser transportadas rapidamente pela hidrovia.
No Brasil, será aproveitada a base de dados do Rumos 2015, Plano de Desenvolvimento para o Rio Grande
do Sul elaborado pelo Governo do Estado, e do Sul Competitivo, produzido pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias do Estado gaúcho.
Bem sabemos que a concretização da Hidrovia
do Mercosul não seria possível sem a existência de
vontade política e de recursos. Felizmente, temos os
dois e um grande entendimento entre o Governo e o
setor empresarial do Rio Grande.
Os estudos estão sendo tocados, os recursos,
da ordem de R$217 milhões para os próximos cinco
anos estão previstos no PAC 2.
O objetivo maior é criar um grande corredor multimodal, englobando a Hidrovia do Mercosul, ferrovias
e rodovias, que ligará São Paulo a Montevidéu.
Não tenho dúvidas de que os 2,2 mil quilômetros
de corredor trarão enorme prosperidade a inúmeros
Municípios brasileiros, muitos deles lá no meu querido
Rio Grande do Sul.
A implantação da Hidrovia do Mercosul é um
exemplo do grande potencial de crescimento do transporte hidroviário no Brasil, relegado, por décadas, a
segundo plano.
O futuro do nosso País não pode prescindir do
transporte hidroviário, um modal mais barato, mais
eficiente e muito melhor, do ponto de vista ambiental,
do que o transporte rodoviário e ferroviário.
Os problemas ainda são muitos – claro –, mas
temos que enfrentar os desafios. Entretanto, tenho
absoluta certeza de que as perspectivas são maiores
que as dificuldades.
Aqui termino, Sr. Presidente, dizendo que acredito
na importância do transporte hidroviário, principalmente pelos benefícios sociais que ele traz às populações
vizinhas das hidrovias.
Por isso mesmo, estaremos vigilantes no sentido
de cobrar dos órgãos governamentais celeridade na
implantação dos projetos, além de lutar pelos recursos
orçamentários necessários e adequados ao financiamento do transporte hidroviário, até porque, pelo que
percebo, como iniciei e termino, o Orçamento será
impositivo a partir do ano que vem.
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Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – Senador Paulo Paim, gostaria de pedir a V. Exª que pudesse presidir a sessão,
porque sou o próximo orador.
Antes, porém, quero fazer um anúncio.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB - RR) – A Presidência comunica às
Senhoras e aos Senhores Parlamentares que foram
confeccionadas as cédulas de Votação de Vetos para a
sessão conjunta do Congresso Nacional, que ocorrerá
na próxima terça-feira, dia 20 de agosto, às 19 horas,
no plenário da Câmara dos Deputados.
As cédulas estão sendo entregues para as Lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e também poderão ser retiradas na Secretaria
Legislativa do Congresso Nacional.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que presidiu
a sessão desta manhã no Senado da República.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB - RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a essência,
digamos assim, da democracia é uma votação secreta,
segura, limpa, com uma Justiça Eleitoral que seja célere.
Todo o povo do Brasil reclama da morosidade do
Poder Judiciário, de modo geral. Mas tem havido um
esforço muito grande tanto do Poder Judiciário quanto
do Poder Legislativo, numa colaboração com o Poder
Judiciário, para aperfeiçoar emendas constitucionais e
leis infraconstitucionais para que possamos realmente chegar ao ponto em que haja uma eleição limpa e
segura e qualquer crime eleitoral cometido durante as
eleições seja rapidamente punido, no caso, por exemplo,
de um prefeito ou um governador ganhar uma eleição
e, imediatamente ou até antes mesmo da eleição, surgirem denúncias de abuso do poder econômico, abuso
do poder de autoridade e tantas outras infrações que
contaminam o resultado. E pior: quando o eleitorado vê
alguém fazendo abertamente todo o tipo de absurdos
para ganhar uma eleição, como o uso de dinheiro de
maneira escancarada, coação de servidores públicos,
compra de votos, e percebe que essa pessoa assume
o mandato e passa a governar sem nenhum problema,
fica ao eleitor a conclusão de que não vale a pena vo-
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tar, além de não ter realmente a tranquilidade de que
aquela eleição é limpa.
Já temos a Lei da Ficha Limpa – a Ficha Limpa
visa aos candidatos –, mas não temos uma lei que
garanta, de fato, eleições limpas. Aliás, acho que não
pode ser só uma lei.
Por exemplo, se alguém ganha uma eleição para a
prefeitura ou para o governo do Estado e comete esses
crimes que eu citei, o processo vai primeiro para os tribunais regionais eleitorais; se for municipal, primeiro vai para
o juiz estadual, depois para o Tribunal Regional Eleitoral
e, por fim, para o Tribunal Superior Eleitoral. Como temos
eleições a cada dois anos – num ano, a eleição é municipal; dois anos depois, são as estaduais e as federais
–, o que acontece? O Tribunal Superior Eleitoral, onde
terminam todos os recursos, como aconteceu nas duas
últimas eleições, fica assoberbado de trabalho.
E como é a composição dos tribunais regionais
eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral? Os juízes fazem rodízios, seja juiz estadual, seja juiz federal, seja
desembargador estadual, seja membro do Ministério
Público. Portanto, não há um quadro funcional de magistrados para os tribunais eleitorais. E o mais esquisito:
somos, talvez, o único país que tem Justiça Eleitoral
com um prédio do tribunal regional eleitoral em cada
Estado. Posso citar o meu Estado de Roraima, o menor em população no Brasil, onde há um prédio muito
bom e também, pasmem, funcionários concursados do
quadro efetivo, funcionários comissionados do quadro
de comissionados. Só o juiz não é funcionário do TRE;
no TSE, só os ministros não são funcionários de carreira. Então, precisamos mudar isso.
Apresentei a Proposta de Emenda à Constituição
nº 64, no ano passado, que institui quadro próprio de
magistrado para a Justiça Eleitoral e dá outras providências, justamente visando... Na Justiça do Trabalho,
juiz do trabalho é juiz do trabalho; no Tribunal Superior do Trabalho, os Ministros são, na sua maioria,
funcionários de carreira. Não é possível que a Justiça
Eleitoral, que, digamos assim, seria a garantidora, de
fato, de eleições limpas que seriam, portanto, a alma
da democracia, seja tão morosa, porque os Ministros
estão lá em esquema de rodízio.
Só para dar um exemplo – não vou citar outros
Estados, vou citar o meu –, na última eleição de 2010,
o atual Governador e sua equipe praticaram crimes
os mais horrendos, publicados na imprensa nacional,
como o dinheiro dado a candidatos a deputados que a
Polícia Federal apreendeu. Aliás, foi o Estado, proporcionalmente, onde mais se apreenderam recursos na
eleição passada, além de uma série de mecanismos.
E o que aconteceu na eleição de 2010? No primeiro turno, o candidato de oposição ao atual Governador

Sábado 17

469

54553

ganhou por mais de 7 mil votos. No segundo turno, o
Governador ganhou por pouco mais de 1,5 mil votos.
Então, houve no primeiro e no segundo turno todo tipo
de abuso – até mortes aconteceram.
Pois bem, ele assumiu em janeiro de 2011, e o
processo no Tribunal Superior Eleitoral foi protocolado em março de 2011, portanto, no início do mandato
do Governador eleito com todas essas acusações. E
o que aconteceu de lá para cá? O Governador, eleito
com essas inúmeras suspeitas, está no segundo semestre do terceiro ano de mandato. Pode-se dizer que
quase está perdido o objeto da ação.
De qualquer forma, mesmo que falte um mês para
terminar o mandato desse Governador, não é possível
deixar que se termine o mandato e simplesmente não
se julgue o recurso que está no TSE.
O processo, como falei, está desde 30 de março
de 2011 no TSE. Já foram designados três relatores,
que não proferiram parecer. Vejam bem, os relatores
sequer proferiram parecer, por motivos diversos: ou
porque acabou o mandato – eles têm um mandato,
um período para estar no TSE – ou porque um dos
relatores se deu por impedido.
Pois bem, designou-se o quarto relator, que, por
acaso, sai no mês que vem. Ele recebeu esse processo
no dia 04 de junho, logo após a sua posse – ele veio
do STJ. Nós estamos hoje no dia 16 de agosto, e ainda
não existe nem pauta nem parecer prontos.
O que se deduz? Como disse o Ministro Marco
Aurélio, é muito difícil servir a dois senhores. Quem são
os Ministros do TSE? São Ministros do Supremo, Ministros do STJ, um ou dois indicados pela OAB pelo quinto
constitucional, e membros do Ministério Público, que
também participam do rodízio – são pessoas de carreira.
Senador Aloysio, o Ministério Público já se pronunciou sobre esse processo há muito tempo, pedindo realmente a cassação e listando os inúmeros crimes. Não quero entrar no mérito jurídico da questão.
Eu estou aqui analisando a incabível morosidade a
que esse processo está submetido. Fica, de um lado,
o Governador, que está sub judice desde 2011 – ele
próprio sente insegurança para governar e comete alguns desatinos administrativos, em consequência de
saber que pode sair a qualquer momento –; e, do outro
lado, ficam aqueles que foram oposição a ele, digamos
assim, frustrados pela falta de julgamento.
Eu não estou querendo aqui dizer que o Tribunal
deva julgar assim ou assado. Mas o que não se justifica
é não julgar. Por exemplo, o atual relator, que é o quarto, completa 70 anos em setembro e sai. E aí vai ser
redistribuído para outro, para o quinto? Eu não acredito! Ele tem tempo ainda para relatar, e eu tenho muito
confiança, pela biografia do Ministro, de que ele de fato
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vai relatar. Mas ele vai relatar e, se a pauta for colocada
para depois de setembro, não estará mais no Tribunal.
Então, eu queria pedir aos Senadores e às Senadoras o apoio para que nós possamos fazer essa reforma
da Justiça Eleitoral. Como eu disse, o corpo da Justiça
Eleitoral, que são os funcionários técnico-administrativos
e os servidores, de um modo geral, já existe. Os prédios
já existem. Portanto, alegar aumento de despesas porque
vai haver um quadro próprio da Justiça Eleitoral é sofismar e não dar valor, realmente, à democracia no que é
mais importante: a questão de votar com segurança e,
de fato, votar limpo e ter candidatos ficha limpa.
Peço também apoio para essa minha PEC que
– repito – apresentei no ano passado, da qual estou
convencido, até porque falei com alguns juristas, baseando-me inclusive na citação do Ministro Marco Aurélio,
que, em uma das sessões à época do mensalão, chegou atrasado à sessão do TSE (Tribunal Superior Elei-
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toral) e disse claramente que ficava muito difícil servir
a dois senhores, ou seja, ser Ministro do Supremo, na
hora em que se julgava uma matéria importante como
o mensalão, e estar nas sessões do TSE.
Portanto, fica aqui o meu apelo para que possamos aprovar rapidamente essa PEC, para, se possível,
se não para a próxima eleição, para a outra, já termos
um quadro de juízes eleitorais montado.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero pedir que
autorize a transcrição, na íntegra, do material a que
me referi neste pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – Esse foi o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Fala, neste momento, o Senador Cristovam Buarque; em seguida, o Senador Aloysio Nunes; na sequência, o Senador Vital do Rêgo.
Senador Cristovam Buarque, ex-Governador de
Brasília e Reitor da nossa UnB – há muito tempo, mas
há sempre uma marca muito positiva da educação brasileira na sua fala, construindo a boa educação brasileira.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador. É sobre isso – não
é surpresa para ninguém, portanto – que venho falar.
Venho falar sobre algo histórico que nós conseguimos ontem, no Congresso brasileiro, que foi a
aprovação da destinação do royalty do petróleo para
a educação e também para a saúde, um trabalho que
se deve a muita, muita gente, mas especialmente ao
Deputado André Figueiredo, que, nos últimos meses,
assumiu isso como uma coisa dele, como uma missão
na sua carreira política. Antes de ontem, depois da
aprovação, falei com ele. É como se ele tivesse justificado sua passagem pelo Congresso só com esse ato.
Entretanto, ao mesmo tempo em que comemoro,
venho trazer alguns alertas.
Esse projeto, Senador Paim, começou em 2008.
Eu apresentei esse projeto no Senado visando a que
os royalties do petróleo fossem para a educação. Em
2011, três anos depois, esse projeto foi arquivado. Foi
arquivado no dia 03/11/2011, porque a base do Governo, aqui no Senado, não quis aprovar 100% dos
royalties para a educação.
Há também uma emenda apresentada, creio que
pelo Senador Valadares, que previa 50%. A base do
Governo não quis, Senador Aloysio Nunes, aprovar a
destinação dos royalties do petróleo para a educação.
Em 2011, apresentei outro projeto, juntamente com
o Senador Aloysio Nunes, que está aqui, que voltava
à mesma coisa: 100% dos royalties do petróleo para a
educação. Só que o dinheiro não sairia diretamente do
poço de petróleo para a educação. Ele ia para um grande fundo. E esse fundo teria uma rentabilidade, que iria
100% para a educação de base. Esse dinheiro seria distribuído entre Estados e Municípios, proporcionalmente
ao número de alunos na escola. O projeto está em andamento, depois de outro também ter sido arquivado, que
apresentei entre o de 2008 – recusado – e esse novo,
juntamente com o Senador Tasso Jereissati, nas mesmas características do que apresentei com o Senador
Aloysio Nunes, já que o outro havia sido arquivado. É
uma luta antiga, é um processo demorado.
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No ano passado, a Presidenta Dilma – não sei o
que deu – despertou para o fato de que isso poderia
ser uma boa coisa. E eu a parabenizo por isso, mas ela
podia ter feito a aprovação disso em 2008, e impediu,
através da sua base, não sei se com o conhecimento
dela, mas, dificilmente, fariam isso sem ter o conhecimento do enlace dela com o Congresso pelo menos.
Pois bem, ela teve, finalmente, a lucidez, o bom
senso, a sensibilidade de defender 100% dos royalties
para a educação. O processo seguiu. Foi preciso fazer
uma conciliação, reservando uma parte para a saúde,
embora eu preferisse 100% para a educação, porque
uma pessoa, um povo bem educado, cuida melhor da
saúde, mas acho que foi uma concessão que tinha que
ser feita. Está correto. O problema que me preocupa,
Senador Aloysio, tem três características: a primeira é
que foi aprovada aquela ideia do uso direto do royalty
imediatamente para a educação. Isso significa que,
quando o royalty acabar – porque o petróleo acaba –,
o dinheiro acaba. A ideia que tínhamos...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB - SP) – Se V. Exª me permite, Senador...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT - DF) – Pois não, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB - SP) – A metáfora que V. Exª usa, creio que
deveria ser repetida. A do ouro do Brasil, o destino do
ouro encontrado no Brasil, o destino que Portugal deu
foi exatamente este: esgotou-se, transformou-se em
belos altares, bonitos, ornamentados, obras de arte extraordinárias que até hoje causam admiração, mas não
serviu para alimentar o desenvolvimento, foi algo que
se esgotou no próprio consumo, um consumo artístico,
um consumo que gerou beleza, mas que se acabou.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Agradeço, Senador, a lembrança
dessa metáfora que sempre uso. O Brasil, durante um
século e meio, foi o grande produtor de ouro e prata do
mundo. Não ficou nada, porque nós mandávamos esse
ouro para Portugal, que, por sua vez, mandava para a
Inglaterra, onde se fazia a revolução industrial, graças
a certo nível tecnológico. E, no fim, ficaram alguns altares em Lisboa, e a Inglaterra, desenvolvida. Se tivéssemos usado aquele dinheiro para educação, ciência e
tecnologia, em Portugal e no Brasil, permitam-me dizer,
o Brasil seria a Inglaterra e Portugal seria a Inglaterra.
Desta vez vai ser um pouquinho melhor porque
vai ser usado para a educação, mas vai se usar um
recurso finito no imediato, mesmo que para fazer um
produto que é permanente. Esta é uma preocupação:
não fazer com que esse dinheiro seja permanente,
é como se a geração atual se considerasse dona do
petróleo, e não a Nação brasileira em sua perspectiva
histórica das próximas décadas e séculos.
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Mas a maior preocupação ainda não é essa, há mais
duas características. Uma, é para onde vai o dinheiro.
Nosso projeto, do Senador Aloysio e meu, previa
que fosse para a educação de base. O projeto diz: prioritariamente para a educação de base. Mas prioritariamente não quer dizer nada numa lei. Eu tenho a impressão – e eu não sou advogado – de que não deve haver
muita lei no Brasil dizendo prioritariamente. O que quer
dizer prioritariamente? Não quer dizer nada do ponto
de vista legal, eu imagino. O que importa, então, se é
prioritariamente e se tem liberdade para o resto, Senador Mozarildo, é que as forças para se apropriar desse
dinheiro vão ter uma luta, e, provavelmente, quem vai
ganhá-la é a universidade, porque tem força, porque tem
associações, porque tem UNE, tem Crub, tem associações de reitores diversas. Esse dinheiro, provavelmente,
será canalizado para a universidade ou, pior ainda, para
outros programas educacionais em geral.
Qualquer grupo que tenha uma ONG que faz
educação pode pegar esse dinheiro. Aliás, os partidos
políticos podem pegar esse dinheiro para a formação
de seus quadros, porque é prioritariamente para a educação de base, não é vinculado à educação de base.
Essa é uma preocupação.
Esse dinheiro sendo usado para a educação de
ensino superior mata a base do próprio ensino superior.
É como se a gente usasse o dinheiro para o telhado enquanto o pilar de baixo está caindo. A melhor
maneira de melhorar a universidade é investir na educação de base. E, além disso, nem todos têm que ir
para a universidade, mas todos têm que terminar um
ensino médio de qualidade.
Eu temo muito que, da maneira como ficou aprovado,
por pressão das entidades universitárias, porque a ideia
inicial está na educação de base – aí já mostra a suspeita
que a gente tem direito de ter –, esse dinheiro poderá não
chegar à educação de base, poderá não chegar às crianças.
Mas há uma preocupação maior do que todas
essas, Senador Mozarildo, que são as incertezas e
a ilusão que a gente cria, de uma renda, que são os
royalties, resultado de algo que não é certo.
Quem garante que há esse petróleo nessa quantidade? Quem garante que tecnologicamente nós estamos habilitados a explorar a 7 mil metros, 5 mil abaixo
do mar e mais 2 mil abaixo da terra? Quem garante que
vai ser possível transportar? Quem garante que vai ser
possível refinar? E, sobretudo, quem é que imagina o
preço do petróleo daqui a 15 anos, com as novas técnicas que estão sendo desenvolvidas no mundo e com
os riscos do uso do combustível fóssil sobre o meio
ambiente? Quem garante que vai estar em US$100,00
por barril? É muito provável que não esteja.
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E há mais uma preocupação, Sr. Presidente. É que,
supondo que tudo dê certo, a gente vai ter R$179 bilhões
em dez anos, ou seja, R$18 bilhões por ano. Vou repetir:
se tudo der certo, nós vamos ter R$18 bilhões por ano,
dos royalties. E eu sou favorável, sim, e já são uma ajuda
os R$18 bilhões. Por isso que eu briguei tanto por esse
projeto, por isso que eu fui o primeiro a dar entrada em um
projeto desse tipo no Senado, e o Deputado Brizola Neto
a dar entrada em um desses, igual, até antes de mim, na
Câmara. Mas eu sempre alertei que esse dinheiro não
pode iludir, como estão fazendo: “Calma, gente, quando
chegar o petróleo, estará tudo resolvido”.
Senador Paim, se tudo der certo, são R$18 bi por
ano. E nós precisamos, Senador, de R$450 bilhões por
ano para fazer a educação funcionar. São R$450 bilhões
por ano! Porque um aluno, numa escola boa, pagando-se
R$9.500,00 por mês a um professor – sem isso a gente
não consegue atrair os melhores quadros, nem que se
dediquem plenamente –, custa R$9 mil por ano. Nove mil
reais, por ano, por aluno. Ainda é menos do que cobram
as escolas particulares de qualidade por aí. Nove mil reais.
Nós temos 50 milhões de alunos: dá R$450 bilhões por ano.
Nós vamos ter R$18 bilhões. Eu lutei para ter esses
R$18 bilhões na educação. Mas não podemos mentir
nem enganar dizendo que aí está a solução do problema
educacional. A solução do problema educacional está
num pré-sal muito maior, que é o PIB, e a receita estatal
brasileira. R$450 bilhões correspondem, exatamente, a
10% do PIB. Ou seja, se nós viéssemos gastando R$450
bilhões – àquela época menos –, se nós viéssemos
gastando 10% do PIB, hoje o Brasil teria uma educação
da máxima qualidade. Mas preferimos não gastar isso.
Preferimos não gastar isso, e agora estamos iludindo a
opinião pública de que vamos ter o dinheiro suficiente e
a melhor educação do mundo com o dinheiro do pré-sal.
Se esse dinheiro vier, ele corresponde a apenas
R$18 bilhões, de R$450 bilhões; ou seja, pouco mais
de 20%. Não, desculpem: 45 é 10%; então, menos de
5% do necessário.
Nós precisamos alertar, com isso, de que, muito
bem, correto, comemoremos a aprovação dos royalties,
mas nem esperemos por eles, nem nos contentemos
com eles. Eu vou repetir: nem esperemos por eles,
nem nos contentemos com eles. Não esperemos porque é incerto; não nos contentemos porque é pouco.
Nós temos é que fazer um esforço com os recursos
de que nós já dispomos. Este é um país rico. Este é
um país que é a sexta, a sétima economia do mundo.
Não tem que esperar pré-sal, e nem pré-sal chegando
vai bastar. Não vai bastar. É pouco ainda. Agora, não
adianta investir 10% do PIB sem decidir como, aonde.
Se não soubermos e não cuidarmos de onde e como
investir bem o dinheiro, ele chega a uma escola e vira
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lama, como acontece se chover num quintal cédulas
de R$100,00. Você pode fazer um helicóptero circular
pelo País, soltando cédulas de R$100,00 no quintal das
escolas, com a primeira chuva, viram lama, porque não
se definiu como esse dinheiro vai chegar à cabeça das
crianças, por meio de um professor bem remunerado,
bem preparado, bem dedicado, com equipamentos
modernos, em prédios bonitos, em horário integral. Se
nós não fizermos isso, esse dinheiro vai acabar, e nós
corremos o risco, Senador Aloysio, de, sob o nome de
educação, jogar o dinheiro fora outra vez.
Por isso, Senador Paim, eu deixo aqui a minha grande comemoração pela aprovação da reserva dos royalties do petróleo, na quase totalidade, para a educação
e a outra parte para uma boa finalidade, que é a saúde.
Eu parabenizo o Deputado André Figueiredo, que
foi o artífice disso, e a Presidenta Dilma também, porque
teve a iniciativa de mandar isso cinco anos depois do projeto que nós apresentamos. Mesmo assim, ela mandou.
Mas eu alerto: nem esperemos esse dinheiro, nem nos
contentemos com ele. Ele é incerto e pouco. E nossas
crianças, primeiro, merecem muito mais e, segundo, não
podem esperar. Não há como fazer as crianças esperarem para crescer quando chegar o pré-sal. Elas crescem
na hora. Elas crescem no dia. E o tempo está passando.
Já deixamos passar muitas décadas sem usar o
“pré-sal” – entre aspas – do PIB, da receita, de maneira correta, de maneira certa, porque o correto não é
destinar à educação; o correto é destinar à educação
de tal, e tal, e tal, de tal forma que dê resultado.
Deixamos passar muitas décadas sem fazer isso.
Não esperemos décadas futuras com base em um recurso incerto e pequeno. Viva o royalty para o petróleo! Mas não basta o royalty do petróleo para mudar
a educação brasileira.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Esse foi o Senador Cristovam Buarque, um dos ícones da educação brasileira.
Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que já foi Ministro da Justiça,
Senador pelo Estado de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois desse
discurso, sem sombra de dúvida, memorável do Senador
Cristovam Buarque, venho à tribuna para tratar de um tema
ao qual eu tenho me dedicado ao longo da minha vida
parlamentar, desde o meu tempo de Deputado Federal.
Aliás, o Senador Cristovam não poderia ter pronunciado o discurso que pronunciou não fosse a experiência fundamental da vida dele, que foi a experiência
de ser professor, de ser educador, de lecionar no Brasil
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e no exterior, de conviver com grandes professores,
como o Prof. Inácio Isaacs, que até hoje é amigo e colaborador no sentido da troca de experiências e do diálogo intelectual com o Sr. Senador Cristovam Buarque.
Cada um de nós é marcado por experiências fundamentais da sua vida. Eu cheguei ao Senado depois de ter
trajetória política e pessoal que teve como uma das suas
experiências mais marcantes a condição do exilado, a condição de refugiado, a condição de estrangeiro, pois vivi 11
anos da minha vida, depois de ter sido condenado aqui no
Brasil com base na Lei da Segurança Nacional, na época
da ditadura, no exterior, na França, sob a proteção de uma
organização das Nações Unidas que me conferiu a condição e a documentação para que eu pudesse transitar,
para que as minhas filhas nascidas no exílio pudessem
ter os seus registros de nascimento. Refiro-me à organização das Nações Unidas para Refugiados e Apátridas.
Me dou conta, Sr, Presidente, que muitas das minhas
iniciativas legislativas são marcadas por essa experiência.
Lembro ainda 1997, quando fui designado Relator do projeto de lei que acabou sendo convertido na Lei nº 9.474,
de 1997, que consagra o Estatuto do Refugiado no Brasil.
Fui designado Relator, para trazer um pouco da minha experiência de refugiado. E acabei tendo a colaboração de
uma pessoa extraordinária, que foi também grande amigo
do Cristovam Buarque e que à época era o representante
da Organização para Refugiados e Apátridas na América do Sul, o Dr. Guilherme Lustosa da Cunha. E graças
à colaboração de Guilherme da Cunha, que havia – ele
também – representado essa organização em Angola, no
período mais crítico da guerra civil a que sucedeu a independência, e tendo, naquela condição, vivido e compartilhado o drama do deslocamento de populações de um
lado para o outro – vítimas da guerra, pessoas inocentes,
que não eram beligerantes, mas que de repente se viram
deslocadas, viram suas vidas destroçadas, desenraizadas
–, sugeriu a previsão da concessão do estatuto de refugiado a pessoas que, independentemente de serem elas
pessoalmente perseguidas em razão de sua crença religiosa, da sua etnia, da sua opção política, fossem vítimas
de violações maciças de direitos humanos.
Foi uma luta conseguir introduzir esse conceito
na legislação brasileira. A resistência, o conservadorismo, que é próprio das Forças Armadas, do Ministério das Relações Exteriores, se fizeram presentes,
mas conseguimos a aprovação. E hoje esse estatuto
é considerado, exatamente por isso, pela contribuição
de Guilherme Cunha, da sua experiência em Angola,
um marco da legislação de proteção internacional.
Da mesma forma, Sr. Presidente, a minha condição de beneficiário pela anistia em muito informou
o trabalho que tive, ao lado do Presidente Fernando
Henrique, na elaboração de uma medida provisória que
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acabou se transformando na Lei da Anistia, em que
tive a colaboração de outro extraordinário ex-Senador
e Parlamentar: João Faustino.
A minha condição de estrangeiro inspirou-me na
produção desse projeto de lei que apresentei no final do
semestre passado, pois eu vivi a condição de estrangeiro.
Durante 11 anos, fui estrangeiro em terra alheia,
estrangeiro na França, que tinha uma grande tradição
de acolhida de refugiados. Aliás, foi quando eu me senti
efetivamente bem brasileiro, porque era “o brasileiro
que mora na rua tal, número tal; o brasileiro que é pai
da Adriana e da Gabriela”, minhas filhas nascidas no
exterior. Mas eu era estrangeiro. Era diferente. Havia,
na sociedade francesa, não obstante a sua tradição humanitária, também correntes culturais e políticas xenófobas, que até hoje existem no mundo político francês,
no movimento liderado por Le Pen, a Frente Nacional.
Muitas vezes, as pessoas me olhavam com alguma
desconfiança: o que esse estrangeiro veio fazer aqui?
Pois bem, Sr. Presidente, essa experiência acabou
me levando a trabalhar, já no tempo de Deputado Federal, na reformulação do Estatuto do Estrangeiro, que
é a Lei nº 6.815, de agosto de 1980. Eu era Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e pedi a um extraordinário Deputado, um grande Parlamentar, um dos
maiores políticos com quem tive o privilégio de conviver,
o ex-Ministro e ex-Deputado Almino Afonso, que propusesse reforma nessa Lei para adequá-la aos tempos da
democracia, uma vez que ela fora promulgada numa
época em que vivíamos naquele período claro/escuro,
dos estertores do regime autoritário e na alvorada, que
surgia, da democracia, depois da promulgação da Lei da
Anistia e antes da Constituição de 1988.
Almino fez um belíssimo trabalho, como era de
se esperar, mas a legislatura se concluiu sem que se
pudesse levar adiante a deliberação no plenário do
projeto de lei. Voltei à ideia agora e apresentei, nesta legislatura, o Projeto de Lei do Senado nº 288, de
2013, no do dia 11 de julho deste ano.
A primeira mudança conceitual que este Projeto
traz – eu gostaria de compartilhar essas mudanças com
a Casa e com aqueles que nos ouvem – é não pretender
tecer um novo Estatuto do Estrangeiro. O que eu pretendo
é reformular o modelo da Lei nº 6.815, de agosto de 1980,
que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil.
A própria denominação da atual Lei revela que
o seu objetivo é a proteção diante do outro, diante do
diferente, e não a sua recepção, a sua acolhida. Essa
observação poderia parecer secundária, se ela não
refletisse concepções sectárias em atraso à perspectiva constitucional, da Constituição atual, à evolução
jurisprudencial e às necessidades práticas da vida
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moderna, assim como uma visão mais humanista do
relacionamento internacional.
Concentrar o tema no estrangeiro, no forasteiro,
no perigo externo é a percepção típica do período em
que a Lei foi elaborada e que contaminou, em boa parte, a construção do chamado Estatuto do Estrangeiro.
Quero citar a esse título o exemplo que consta
do art. 2º desta Lei, que cito textualmente:
Art. 2º Na aplicação desta lei, atender-se-á
precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos,
socioeconômicos e culturais do Brasil, bem
assim à defesa do trabalhador nacional.
Ora, os objetivos postos – está claro – são preponderantemente defensivos. Não se menciona a cooperação internacional, omite-se a assistência humanitária, a
integração regional, mas se coloca, em primeiro plano, a
segurança nacional e a defesa do trabalhador nacional.
Deixamos de lado – no projeto de lei que aqui
apresentei que não será mais o Estatuto do Estrangeiro, mas a Lei das Migrações – aspectos da cooperação
penal internacional, aspectos relevantíssimos, mas que
devem ser tratados numa lei específica.
Sobre a cooperação judiciária, existe um grande vácuo no nosso ordenamento jurídico. E, para os fins dessa
nova legislação, definimos quem é o destinatário principal
da norma jurídica ou do conjunto de normas jurídicas. O
destinatário principal é o imigrante. Essa proposição considera imigrante quem se estabeleça, definitiva ou temporariamente, ou transitoriamente, no País, ou quem esteja com
uma família brasileira, com trabalho fixo, trabalho fronteiriço
ou status equivalente. Não seria imigrante quem não tenha
a pretensão de se estabelecer no País. Evidentemente, o
turista não é imigrante. Quem vem ao Brasil para participar de um seminário não é imigrante e, também, não é
considerado imigrante aquele que é tratado num regime
jurídico específico, que é aquele que se enquadra na Lei
do Refugiado a que me referi anteriormente.
Uma vez conceituado o imigrante, a proposição
expõe princípios para reger a política migratória brasileira. A importância de se fixar princípio é de nortear
o setor por diretrizes claras e humanistas.
Proponho, inicialmente, considerarmos o tema
como inserido no contexto da proteção internacional
dos direitos humanos, iniciando por destacar a interdependência, a universalidade e a indivisibilidade dos
direitos humanos dos imigrantes decorrentes dos tratados de que o Brasil seja parte. Desse modo, incorporamos três princípios gerais de direitos humanos – a
interdependência, a universalidade e a indivisibilidade
– como parte dos direitos humanos do imigrante, destacando a especificidade do tipo de violação de direitos

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

humanos que esse grupo de pessoas pode sofrer, elegendo o princípio do repúdio a xenofobia, ao racismo
e a qualquer forma de discriminação.
De forma coerente com a perspectiva de direitos
humanos do projeto, afirmamos o princípio da não criminalização da imigração. A imigração não é um fenômeno a ser regulado pelo Direito Penal. De um lado, os
indocumentados, os que entram irregularmente, por si
só, não deveriam ser punidos com privação de liberdade. Para tanto, é preciso reformar a Constituição, uma
vez que o art. 109, inciso X, da Constituição, dá competência à Justiça Federal para julgar e processar os
crimes de ingresso e permanência irregular no País – e
já estou providenciando emenda constitucional nesse
sentido. O ingresso de indocumentados não pode ser
tratado com base no Direito Penal.
Por outro lado, é preciso criar mecanismos, no
Brasil, para evitar que o crime organizado transnacional venha associado à imigração. Nessas condições,
evidentemente, esses crimes têm de ser punidos, como
é o caso do tráfico internacional de pessoas.
Uma vez definidos os critérios e os procedimentos
de admissão de imigrantes no Território Nacional, eles
devem ser iguais para todo estrangeiro, caracterizando
o princípio da não discriminação.
O imigrante não pode ser visto como criminoso,
invasor, simplesmente por se deslocar. Igualmente, a
ele deve ser facultado o caminho da entrada regular e
da regularização migratória.
Nós devemos criar – e esse projeto o faz – mecanismos claros, simples, de regularização, no Território Nacional,
daqueles que aqui vieram com a intenção de permanecer.
Nesse contexto de promoção da entrada regular,
está prevista a acolhida humanitária, no que diz respeito
à possibilidade de aceitarmos pessoas que venham para
o Brasil em situação de calamidade ou vítimas de tráfico
de pessoas. É o caso presente, dramático, dos haitianos.
Hoje, ainda, os jornais trazem notícia de epidemia
de disenteria, maciça, atingindo haitianos que estão
numa situação provisória, abrigados em situação precária, acima das condições de acolhida que o Estado do
Acre pode lhes oferecer, e cuja permanência no Brasil
precisa ser regularizada. Para isso, é preciso uma base
jurídica, da qual nós não dispomos, e esse estatuto,
exatamente, visa a criar, entre outros objetivos, uma
base jurídica para esse tipo de acolhida.
Nós fixamos, também, Senador Cristovam Buarque, Senador Mozarildo, o princípio do incentivo à
admissão de mão de obra especializada necessária ao
desenvolvimento econômico, social, cultural, científico
e tecnológico do País.
A grandeza do nosso País se deve, em grande
parte, ao conhecimento que vem do exterior. Não há
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fronteira que separe a produção intelectual, mas importa condicionar o exercício de profissões a critérios
exigidos por legislação específica, sem discriminação.
Aplicam-se tais e tais leis concernentes à regularização, por exemplo, de diplomas de médicos para
determinados países, enquanto, para outros, essas
exigências não são de rigor.
É preciso que os profissionais que venham ao nosso País se submetam às regras e aos critérios próprios
que condicionam o exercício profissional dos brasileiros.
Igualmente, procuramos facilitar a entrada temporária de estrangeiros, a fim de estimular o comércio,
o turismo, as relações internacionais, as atividades
culturais, esportivas e tecnológicas.
Uma vez estabelecido aqui, o imigrante passa a
ser dotado de vários direitos: igualdade de tratamento e
de oportunidades, integração no trabalho e na sociedade
mediante políticas públicas específicas, processo igualitário e livre aos serviços sociais, bens públicos, saúde,
educação, justiça, trabalho, moradia, serviço bancário, promoção e difusão dos seus direitos, liberdades e garantias.
Esse conjunto de direitos depende, evidentemente, de políticas públicas, não apenas da lei, mas
é preciso um arcabouço legal que impulsione a implementação dessas políticas.
Faço aqui, Sr. Presidente, menção, quando se trata
da integração de imigrantes à vida nacional, ao fato de
que há uma Proposta de Emenda à Constituição que
apresentei e que ainda se encontra, na Comissão de
Constituição e Justiça, à espera de designação do Relator.
Essa Proposta de Emenda à Constituição nº 25
visa estabelecer que os imigrantes, estabelecidos no
Brasil depois de determinado tempo, possam participar
das eleições locais, das eleições municipais.
Estive, ainda há pouco, em Portugal, que se prepara para as eleições locais, e me deparei com a convocação pública de imigrantes para que fossem se qualificar
como eleitores para participar das eleições municipais.
É evidente que são eleições de vizinhança, eleições
que tratam de temas locais. E é óbvio que aquele que
está integrado à família brasileira, aqui trabalhando,
criando os seus filhos, tem todo o interesse de participar da definição das regras que condicionam a vida
do Município onde ele resolveu construir a sua vida.
Espero que essa proposta de emenda à Constituição possa tramitar. Ela será, no meu entender, um
grande avanço no sentido de reconhecer a importância daqueles que vêm ao Brasil para contribuir, com o
seu trabalho e com a sua cultura, para a nossa vida.
Em São Paulo, quem anda pelo bairro do Brás,
por exemplo, por volta das 18 horas, se depara com
uma quantidade enorme, especialmente, de mulheres
bolivianas, com as suas saias típicas, com os seus tra-
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jes coloridos, saindo dos ateliês de costura onde trabalham para se dirigirem às suas casas. Temos, em São
Paulo, inclusive, aos domingos, uma feira astronômica
boliviana, não apenas para os imigrantes bolivianos,
mas para paulistanos que, em número crescente, vão lá
para conviver com os bolivianos, aproveitar a sua culinária, ouvir as suas músicas, comprar os seus produtos.
Por que não conceder a essas pessoas o direito de votar? Não teriam elas o direito de opinar sobre
quem seria o melhor gestor, por exemplo, dos transportes públicos, da saúde coletiva, da escola dos seus
filhos, se aqui trabalham, se aqui vivem?
Esse é o propósito da proposta de emenda à
Constituição que apresentei.
Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – Senador Aloysio, eu pensava fazer o aparte mais no final para não atrapalhar o andamento do
seu discurso, mas quero dizer que, como o senhor, eu
fiquei diversos anos fora do País, em condições muito melhores que as suas, porque nunca deixei de ter
o passaporte brasileiro, uma vez que não havia sido
julgado pela Lei de Segurança. Mas fiquei esse tempo todo como estrangeiro, parte dos quais – inclusive,
onde estive com o senhor – na França.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB - SP) – É verdade.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Mas não foi onde eu o conheci. Eu o
conheci em 1966, em um encontro de estudantes em
Ouro Preto.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Era 1965.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT-DF) – Sim; 1965, em Ouro Preto. Espero que
não façam as contas, porque vão dizer que somos
muito velhos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Mas foi quando estudantes da escola maternal. (Risos.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT-DF) – Pode ser. De qualquer maneira, foi ali que
convivemos. E tínhamos esse mesmo sentimento de
gratidão com os países que nos receberam – no meu
caso foram quatro: França, Honduras, Equador e Estados Unidos, no final. E, talvez, isso ajude a criar uma
solidariedade com os estrangeiros no Brasil. Fico muito feliz de ver a sua proposta e a sua preocupação. A
preocupação porque mostra uma solidariedade e um
humanismo que precisamos ter no tratamento com
pessoas que nasceram fora. O senhor dizia, há pouco,
que a palavra “estrangeiro” não é boa. Nasceram fora,
mas são seres humanos e que vêm aqui em busca de

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

um mundo melhor, o que no país deles não estão conseguindo, ou por perseguições, ou por dificuldades econômicas. Primeiro, o humano; segundo, o político. Essas
pessoas vivem aqui, são pessoas que estão no Brasil.
Posso até dizer que, se não no papel, estão no exercício da cidadania brasileira e merecem ser reconhecidas.
São sofredores e beneficiados dos sistemas públicos
de suas cidades. O seu projeto toma o cuidado de dizer que a participação deles é nas eleições municipais.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB - SP) – Municipais.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT - DF) – Onde eles são parte integrante. O voto
de um deles é bom para alertar o prefeito daquilo que
não vai bem onde eles votam. E como, em geral, os
estrangeiros se concentram em uma só área, ao não
votarem, a área onde eles moram termina sendo abandonada, prejudicando até os que moram fora, os outros,
que são brasileiros que votam, mas sem o sentimento
completo de cada aspecto da cidade. Quero parabenizá-lo pelo projeto e gostaria muito de estar junto na
luta para fazê-lo ser aprovado. Mas, finalmente, queria
fazer outra coisa: uma homenagem a uma figura das
mais expressivas do ponto de vista humanista da história brasileira, que é o Guilherme Cunha.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Guilherme Cunha.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT - DF) – Fiquei feliz de escutar o nome dele. Poucas pessoas carregam na sua fala o sentimento de humanismo que tem como o Guilherme Cunha, que teve
um papel fundamental no tratamento, com dignidade,
daqueles que ficaram sem passaporte, daqueles que
ficaram sem pátria. Ele teve um papel fundamental. Muito
bom ouvir o nome de Guilherme Cunha dessa tribuna.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB - SP) – Obrigado, Senador Cristovam
Buarque. Fico muito feliz que V. Exª tenha tido essa
impressão tão favorável dessa proposição. Não vou
pormenorizar outros dispositivos que ela contém.
Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que permita a transcrição do conjunto deste pronunciamento, parte dele escrita.
Quero apenas lembrar que, ainda recentemente,
tive contato com o Presidente da Comissão de Anistia
do Ministério da Justiça, Dr. Paulo Abrão, que comentou comigo que havia tomado conhecimento de minha
proposição e manifestou o seu apoio, o seu entusiasmo.
Desejo que o Ministério da Justiça do Brasil colabore
com suas sugestões e impulsione com seu prestígio
o andamento desse projeto aqui no Senado Federal.
Fica, portanto, este registro, reiterando minha
homenagem ao Guilherme Lustosa da Cunha, amigo
querido, também refugiado e que, nessa condição,
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teve papel importantíssimo não apenas nesse episódio de Angola a que me referi há pouco, mas também
na retirada, do território chileno, de vítimas da repressão de Pinochet. A partir de Buenos Aires, Guilherme
Cunha organizou base de apoio para a retirada dessas
pessoas, muitas recolhidas à clandestinidade, outras
abrigadas, precariamente, em embaixadas. A presença de Guilherme Cunha em Buenos Aires naqueles
momentos dramáticos fez a diferença entre a vida e
a morte de muitas vítimas da repressão de Pinochet.
Agradeço, mais uma vez, a atenção de V. Exª
e a paciência por permitirem que eu falasse além do
tempo regimental.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ALOYSIO NUNES
FERREIRA.
O SR. ALOYSIO NUNES (Bloco Minoria/PSDB
– SP) – Sr. Presidente, estive estudando, desde o inicio de meu mandato, a necessidade de atualizarmos
o Estatuto do Estrangeiro, que está regulado pela Lei
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.
Naquele momento ainda vivíamos os estertores
do regime autoritário e a estrutura da lei retrata aquele
momento antes da anistia, da constituinte e a volta do
Brasil para o estado democrático de direito.
Para atualizar essa legislação apresentei o PLS nº
288/2013, de 11 de julho do corrente, portanto logo antes
da suspensão dos trabalhos do primeiro semestre, e não
tive oportunidade de me pronunciar sobre seu conteúdo.
A primeira mudança conceitual do projeto é a de
não pretender tecer um novo Estatuto do Estrangeiro.
Em outros termos, pretende-se reformar o modelo da
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração (Estatuto do Estrangeiro).
A denominação da atual legislação revela que
o objetivo é a proteção diante do outro e não sua recepção. Essa observação pode parecer secundária,
não refletisse ela concepções sectárias, em atraso à
perspectiva constitucional, à evolução jurisprudencial,
às necessidades práticas hodiernas e à visão mais humanista do relacionamento internacional.
Concentrar o tema no estrangeiro, no forasteiro,
no perigo externo, é percepção típica de quando a lei
foi elaborada, e contaminou boa parte da construção do
Estatuto do Estrangeiro. Nesse sentido, o art. 2º do Estatuto do Estrangeiro dispõe acerca de alguns paradigmas
possíveis sobre a situação jurídica do estrangeiro, colocando a segurança nacional como precípua. Vejamos:
Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional,
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aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais
do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional.
Os objetivos postos são majoritariamente defensivos. Não se menciona a cooperação internacional, a
assistência humanitária, a integração regional, mas a
segurança nacional, os interesses do Brasil, a defesa
do trabalhador nacional. Vários são os elementos que
reforçarão essa visão no decorrer do Estatuto.
Assim, apresentamos projeto de Lei de Migrações,
deixando de lado aspectos da cooperação penal internacional, tema que deveria ser alvo de lei específica.
Sobre a cooperação judiciária, grande vácuo paira
no nosso ordenamento jurídico. Para os fins desta nova
legislação, cumpre definirmos o destinatário principal
dessa legislação: o imigrante.
A presente proposição considera “imigrante” quem
se estabeleça definitiva, temporária ou transitoriamente no País, ou seja, quem está com família brasileira,
trabalho fixo, trabalho fronteiriço, ou status equivalente.
Não seria imigrante quem não tenha a pretensão
de se estabelecer no País, como o turista ou alguém
que veio aqui para participar de um seminário ou dar
um espetáculo. Igualmente não será imigrante quem
possui status regulado por tratado específico, como é
o caso dos refugiados, asilados, apátridas, agentes e
pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização internacional, e seus familiares.
Uma vez conceituado o imigrante, a presente
proposição expõe princípios para reger a política migratória brasileira, a importância de se fixar princípios
é de nortear o setor por diretrizes claras e humanistas.
Proponho considerarmos o tema como inserido no
contexto da proteção internacional de direitos humanos,
iniciando por destacar a “interdependência, universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos dos imigrantes,
decorrentes de tratados dos quais o Brasil seja parte”.
Desse modo, ao incorporar os três princípios gerais de direitos humanos - interdependência, universalidade e indivisibilidade- como parte dos “direitos humanos dos imigrantes”, reconhecendo o cabedal normativo
de proteção a esse fenômeno, e não o caracterizando
como mero ato de soberania, construindo um corpo
normativo de direitos e deveres que devem alcançar
todos os imigrantes e que cada direito se realiza em
conjunto com a efetividade dos demais.
Como destaque da especificidade do tipo de violação de direitos humanos que esse grupo de pessoas
pode sofrer, elege-se como princípio o “repúdio à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação”.
De forma coerente com a perspectiva de direitos humanos do projeto, afirma-se o princípio de não
criminalização da imigração. A imigração não é fenômeno a ser controlado e regulado pelo direito penal,
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embora haja cenários conexos que possam e devam
ser punidos criminalmente. De um lado, os indocumentados, os que entram irregularmente, por si só,
não deveriam ser punidos com privação da liberdade.
Para tanto, claro, precisa-se reformar a Constituição
Federal e retirar do art. 109, X, a competência da justiça federal nesse particular.
De outro lado, a não criminalização deveria ser lida
com outro princípio, o de “promoção da justiça internacional penal e combate ao crime organizado transnacional”.
Crimes internacionais como genocídio, crimes de guerra
ou crimes contra a humanidade devem ser combatidos
pelo julgamento interno, pela extradição do acusado ou
pela sua entrega ao Tribunal Penal Internacional.
Igualmente, o crime organizado transnacional associado à imigração deve ser punido, como é o caso
do tráfico internacional de pessoas.
Esse espírito legal, então, deve ser propagado
por todo o fenômeno migratório. Admitir uma pessoa
no território nacional depende em grande parte da
soberania do País. O visto de entrada, por exemplo, é
uma expectativa de direito, podendo ser frustrado na
prática. No entanto, uma vez definidos os critérios e os
procedimentos de admissão de imigrantes no território
nacional, estes devem ser iguais para todo estrangeiro, caracterizando o princípio da não discriminação.
Igualmente, o imigrante não sendo visto como um
criminoso, um invasor, simplesmente por se deslocar, igualmente a ele deve ser facultado o caminho de entrada regular e de regularização migratória. O Brasil deve promover
clara e simplificadamente os modos de se entrar regularmente e aqui permanecer. Além disso, deve prever política
permanente de regularização de quem já está no Brasil.
Nesse contexto, de promoção de entrada regular, está a previsão da acolhida humanitária, que diz
respeito à possibilidade de aceitarmos pessoas que
venham de situação de calamidade ou vítimas de tráfico de pessoas, como é o caso recente dos haitianos.
Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro – cuja
aplicação é centrada no atendimento à segurança
nacional, à organização institucional, aos interesses
políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, além
da já examinada defesa do trabalhador nacional –, o
estrangeiro vítima de tráfico de pessoas, independentemente de sua situação migratória poderá contar com
medidas protetivas, e, inclusive, os meios que facilitem
sua regularização ou seu retorno ao país de origem.
Tais providências são extremamente importantes,
na medida em que vêm ao encontro do disposto no
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, promulgado
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pelo Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004, e no
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, relativo ao
Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea (promulgado pelo Decreto nº 5.016, de
12 de março de 2004), que determinam que os Estados
Partes deverão tomar medidas de proteção e assistência à vítima do tráfico de pessoas e de migrantes.
Fixamos, ainda, o princípio de incentivo à admissão de mão-de-obra especializada necessária ao
desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e tecnológico do Brasil, à captação de recursos e
geração de emprego e renda. A grandeza de nosso
País se deve em grande parte ao conhecimento vindo
do exterior, não há sentido em não fomentarmos mais
essa qualificada imigração. Contudo, importa condicionar o exercício da profissão a critérios exigidos pela
legislação específica, sem discriminação.
Não posemos aceitar, e a proposta não contempla,
que profissionais venham para o nosso país, sem que se
submetam as regras e critérios próprios nossos profissionais, como é a tentativa de impor à sociedade brasileira
médicos “importados”, sem a qualificação e validação de
seus conhecimentos que é exigida aos aqui formados.
Igualmente, porém não destinado exclusivamente
aos imigrantes, determina-se o princípio de facilitação
à entrada temporária de estrangeiros a fim de estimular
o comércio, o turismo, as relações internacionais e as
atividades culturais, esportivas e tecnológicas.
Uma vez estabelecido, o imigrante passa a ser
dotado de vários direitos: igualdade de tratamento e
de oportunidade; integração no trabalho e na sociedade brasileira mediante política pública específica;
processo igualitário e livre aos serviços sociais, bens
públicos, saúde, educação, justiça, trabalho, moradia,
serviço bancário, emprego e previdência social, nos
termos constitucionais; promoção e difusão dos seus
direitos, liberdades, garantias e obrigações.
Esse conjunto de direitos depende de política
pública bem posta e legitimada, o que se dará por outro princípio, o de diálogo social na definição dessas
políticas e promoção da participação dos imigrantes
nas decisões públicas.
Destaco que apresentei a Proposta de Emenda à
Constituição nº 25, de 2012, onde proponho a concessão
de direitos políticos no plano municipal aos imigrantes.
Inspirados em diversos processos de integração,
sobretudo os do Mercosul, e na nossa Constituição Federal, são consagrados os princípios de fortalecimento
da integração econômica, política, social e cultural dos
povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e pela livre-circulação de pessoas, e
o da cooperação internacional com Estados de origem,
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trânsito e destino de movimentos migratórios a fim de garantir maior proteção de direitos humanos dos migrantes.
Com idêntico intuito é garantida ao imigrante,
em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, independentemente da
regularidade de sua situação, conferindo-lhe uma série de direitos. Destacamos o direito a reunião familiar;
direito a educação; a transferência de recursos; a aplicação das normas de proteção ao trabalhador.
Vale dizer que tais direitos devem ser exercidos
em consonância com a Constituição e não excluem
outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja parte, bem como de
leis internas e de princípios gerais do direito, analogia,
costumes e equidade.
O PLS propõe a reformulação da política de concessão de vistos de trânsito, de turismo e negócios,
temporário, permanente, diplomático, oficial e de cortesia, a fim de amparar essa visão humanitária de imigração aqui proposta, e não fundada na criminalização
do imigrante e do estrangeiro.
Previmos, também, o visto temporário para estudante, trabalhador, tratamento de saúde, acolhimento humanitário e de reunião familiar, aplicando para
descendentes, cônjuge ou companheiro, refugiado ou
asilado, vítima de tráfico de pessoas, beneficiário de
acordo internacional (como os do Mercosul), ter notório conhecimento ou ser investidor.
A repatriação seria o impedimento de ingresso de
estrangeiro sem documentação adequada à entrada
ou estada no território nacional que esteja em área de
aeroporto, porto ou posto de fronteira.
A deportação seria situação similar, de indocumentado, mas se refere à pessoa já em área interna do
País e, muitas vezes, há muito tempo aqui instalada. Por
isso, o projeto tem o cuidado de garantir seus direitos
trabalhistas. Distintamente, a expulsão tem caráter punitivo e se refere aos imigrantes que cometeram crimes.
Dedicamos atenção à repatriação, à deportação
e à expulsão, que é um grande vácuo que paira no nosso ordenamento jurídico e um estatuto do estrangeiro
mais abrangente deveria englobá-la exaustivamente.
Proponho a regularização da naturalização em
suas diversas modalidades: ordinária, extraordinária,
especial ou provisória. Igualmente, previmos hipótese de naturalização provisória, para ser concedida ao
imigrante criança ou adolescente.
Inovamos na abordagem da emigração e nas normas para o emigrante brasileiro, relacionadas à previdência social, sequestro de crianças ou adolescentes,
direitos de tripulantes de embarcações ou armadoras
estrangeiras, benefícios fiscais e de sepultamento.
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O trabalhador brasileiro no exterior contribui com a
remessa de bilhões de dólares por ano, sem ser resguardado com nenhuma política nacional. O presente projeto
pretende garantir-lhe a opção de contribuição retroativa
referente ao período trabalhado no exterior. Paralelamente,
incentiva-se a celebração de acordos bilaterais para validação, perante a Previdência brasileira, do tempo de trabalho
formal no exterior, aproveitando, com isso, as contribuições
recolhidas em favor do sistema previdenciário estrangeiro.
Está previsto o crime de tráfico internacional de
pessoas para fins de migração, como é o caso dos chamados coiotes. Além disso, previmos nove hipóteses
de sanções administrativas por descumprimento da lei.
Segundo a proposta que apresentei, de não criminalização da migração, consideramos crime, nos termos
do art. 109, X, o tráfico internacional de pessoas para fins
de migração, conjugando o Acordo sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 7.953, de 12 de março de 2013, cujo
art. 4º requer a penalização desse fenômeno, enquanto o
art. 5º isenta os migrantes dessa política criminal.
O Código Penal prevê o crime de tráfico internacional de pessoas para fins de prostituição e de aliciamento
de trabalhadores mediante fraude para fim de emigração enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente
reprime o envio ilegal de menores para o exterior.
Contudo, o tráfico de migrantes extrapola essas situações. O objetivo desse tipo penal, portanto, é a ação de
terceiros, em que a fraude seria apenas elemento a ensejar
o aumento de pena da ação de promover, facilitar, intermediar ou financiar a entrada irregular de pessoas em território estrangeiro, com o fim de lucro ou benefício material.
Com esta proposta tenho convicção que dotaremos o País de legislação atual, adequado as boas relações internacionais, a defesa dos direitos humanos
e das minorias e que nos colocarão no patamar das
mais modernas legislações de migração do mundo.
Muito origado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – A sexta-feira nos permite essa
flexibilidade com todos os oradores. Eu também falei
um pouco mais do que o tempo.
Mas eu quero, assim mesmo, registrar que estiveram conosco aqui os alunos do Centro de Ensino
Médio nº 2, da Ceilândia, DF.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – Ofício.
A Presidência designa o Deputado Edmar Arruda,
como membro suplente, em substituição ao Deputado Ricardo Arruda, para compor a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
conforme o Ofício nº 258, de 2013, da Liderança do
PSC na Câmara dos Deputados.
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O Ofício será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
É o seguinte o Ofício:
Ofício Líder nº 258/2013
Brasília-DF, 14 de agosto de 2013
Assunto: Substituição de membro da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado Edmar Arruda (PSC/PR), para integrar como
membro suplente, em substituição ao Deputado Ricardo Arruda (PSC/PR), a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus
protestos de elevada consideração.
Respeitosamente, – Deputado André Moura,
Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 918, DE 2013
Solicita informações à senhora Ministra
da Cultura sobre o montante de recursos
repassados pela Pasta para a rede denominada “Fora do Eixo – FdE”.
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que
seja o presente requerimento encaminhado à Excelentíssima Sra. Ministra de Estado da Cultura, para
que esta providencie as seguintes informações sobre
o montante de recursos repassados pela Pasta para
a rede denominada “Fora do Eixo-FdE”:
Qual o montante de recursos repassados pelo Ministério da Cultura, a cada ano, à rede “Fora do Eixo”,
desde 2005 até a presente data?
Quais foram os mecanismos utilizados para repassar esses recursos?
Quais projetos receberam esses recursos? Relacionar os projetos e o volume de recursos destinados
a cada um deles.
Como é feita a fiscalização em relação à devida
aplicação desses recursos nos projetos acima mencionados?
Como é feita a prestação de contas desses recursos por parte da rede “Fora do Eixo”?
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Quais são os critérios estabelecidos pela estatal para
a definição de liberação de recursos com essas finalidades?
A quem cabe a responsabilidade pela autorização na liberação dos referidos recursos?
Justificação
A revista Veja, em sua edição de 14 de agosto do
corrente, publicou matéria intitulada “O ninja do PT”,
mostrando como funciona a rede denominada “Fora do
Eixo”, grupo que atua na organização e na divulgação
de atividades culturais.
Parte dos integrantes dessa rede atua na chamada “Mídia Ninja”, grupo que ficou conhecido nacionalmente por fotografar, filmar e transmitir pela internet –
em tempo real – as manifestações ocorridas nas ruas
do país no último mês de junho.
Ocorre que - segundo apresentado na matéria da
revista Veja - a realização dos diversos projetos divulgados pela rede contou com recursos públicos provenientes principalmente da Petrobras, do Ministério da
Cultura e do Banco do Brasil.
Assim, o presente requerimento tem a finalidade
de dar transparência para a destinação dos recursos
públicos, bem como para a sua correta aplicação.
Sala da Sessão, 14 de agosto de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 919, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro da
Fazenda sobre o montante de recursos repassados pelo Banco do Brasil para a rede
denominada “Fora do Eixo – FdE”.
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que este
providencie as seguintes informações sobre o montante
de recursos repassados pelo Banco do Brasil para a
rede denominada “Fora do Eixo-FdE”:
Qual o montante de recursos repassados pelo
Banco do Brasil, a cada ano, à rede “Fora do Eixo”,
desde 2005 até a presente data?
Quais foram os mecanismos utilizados para repassar esses recursos?
Quais projetos receberam esses recursos? Relacionar os projetos e o volume de recursos destinados
a cada um deles.
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Como é feita a fiscalização em relação à devida
aplicação desses recursos nos projetos acima mencionados?
Como é feita a prestação de contas desses recursos por parte da rede “Fora do Eixo”?
Quais são os critérios estabelecidos pela estatal
para a definição de liberação de recursos com essas
finalidades?
A quem cabe a responsabilidade pela autorização na liberação dos referidos recursos?
Justificação
A revista Veja, em sua edição de 14 de agosto do
corrente, publicou matéria intitulada “O ninja do PT”,
mostrando como funciona a rede denominada “Fora do
Eixo”, grupo que atua na organização e na divulgação
de atividades culturais.
Parte dos integrantes dessa rede atua na chamada “Mídia Ninja”, grupo que ficou conhecido nacionalmente por fotografar, filmar e transmitir pela internet –
em tempo real – as manifestações ocorridas nas ruas
do país no último mês de junho.
Ocorre que - segundo apresentado na matéria da
revista Veja - a realização dos diversos projetos divulgados pela rede contou com recursos públicos provenientes principalmente da Petrobras, do Ministério da
Cultura e do Banco do Brasil.
Assim, o presente requerimento tem a finalidade
de dar transparência para a destinação dos recursos
públicos, bem como para a sua correta aplicação.
Sala da Sessão, 14 de agosto de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 920, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro
de Minas e Energia sobre o montante de
recursos repassados pela Petrobras para
a rede denominada “Fora do Eixo – FdE”.
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, para
que este providencie as seguintes informações sobre o
montante de recursos repassados pela Petrobras para
a rede denominada “Fora do Eixo-FdE”:
Qual o montante de recursos repassados pela
Petrobras, a cada ano, à rede “Fora do Eixo”, desde
2005 até a presente data?
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Quais foram os mecanismos utilizados para repassar esses recursos?
Quais projetos receberam esses recursos? Relacionar os projetos e o volume de recursos destinados
a cada um deles.
Como é feita a fiscalização em relação à devida
aplicação desses recursos nos projetos acima mencionados?
Como é feita a prestação de contas desses recursos por parte da rede “Fora do Eixo”?
Quais são os critérios estabelecidos pela estatal
para a definição de liberação de recursos com essas
finalidades?
A quem cabe a responsabilidade pela autorização na liberação dos referidos recursos?
Justificação
A revista Veja, em sua edição de 14 de agosto do
corrente, publicou matéria intitulada “O ninja do PT”,
mostrando como funciona a rede denominada “Fora do
Eixo”, grupo que atua na organização e na divulgação
de atividades culturais.
Parte dos integrantes dessa rede atua na chamada “Mídia Ninja”, grupo que ficou conhecido nacionalmente por fotografar, filmar e transmitir pela internet –
em tempo real – as manifestações ocorridas nas ruas
do país no último mês de junho.
Ocorre que - segundo apresentado na matéria da
revista Veja - a realização dos diversos projetos divulgados pela rede contou com recursos públicos provenientes principalmente da Petrobras, do Ministério da
Cultura e do Banco do Brasil.
Assim, o presente requerimento tem a finalidade
de dar transparência para a destinação dos recursos
públicos, bem como para a sua correta aplicação.
Sala da Sessão, 14 de agosto de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 921, DE 2013
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado nº 710, de 2011, e do Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2013, por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – Informo, ainda, a todos que, segunda-feira, pela manhã, às 9 horas, teremos audiência
na Comissão de Direitos Humanos. Vamos discutir a
saúde do trabalhador.
Antes de encerrar a sessão, só quero deixar registrado nos Anais da Casa o artigo que escrevi para o
jornal Sul21: “Desenvolvimento sustentável na ótica dos
direitos humanos”. O artigo que escrevi é baseado em um
pronunciamento que já fiz aqui. Por isso, não vou lê-lo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Artigo publicado no jornal Sul21: “Desenvolvimento sustentável na ótica dos direitos
humanos”.
SUL 21
Desenvolvimento sustentável na ótica dos direitos humanos
Estou convencido que o governo federal, os
governos estaduais, o Congresso Nacional e a
sociedade civil devem articular, em parceria, o
desenvolvimento do nosso país num sentindo
mais amplo e com base nos direitos humanos.
Entendo que o desenvolvimento humano deve
ir além dos aspectos econômicos, pois ele está
incorporado ao discurso humanista, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todas
as pessoas. Essa noção de sustentabilidade
tem que ser o centro do desenvolvimento.
O desenvolvimento sustentável tem a ver com o
uso dos recursos materiais de que o ser humano
dispõe. Por exemplo: a exploração do petróleo,
que é um recurso limitado, tem que estar vinculado a preocupação com as desigualdades e com
as gerações futuras. Esse é o cerne da questão.
O desenvolvimento precisa se aliar com o ambiente saudável, com a justiça, com a solidariedade, com políticas de inclusão e com o combate à
pobreza. O desenvolvimento correto precisa ser
construído social e politicamente. Sei que é uma
tarefa difícil, mas creio que não é impossível.
É inadmissível, em pleno século 21, que o nosso país ainda pense e atue na formatação e
no gerenciamento de políticas governamentais
baseadas em um modelo de desenvolvimento
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que degrada o meio ambiente. E, todos nós
sabemos que, em muitos casos, cedendo ao
lobby do poder econômico.
Do ponto de vista social e econômico, promover o
desenvolvimento quer dizer combater a pobreza,
que é um dos fatores limitantes mais decisivos
para a atualização de nossas potencialidades e,
portanto, é um dos obstáculos mais importantes
para o exercício pleno dos direitos humanos.
E a pobreza, não é uma fatalidade imposta pela
natureza, é algo que se constrói, e se destrói.
O objetivo, então, é o de buscar o desenvolvimento que elimine a pobreza e, portanto, ajude
a atualizar os direitos humanos.
O desenvolvimento não sustentável não apenas
deixa a pobreza intocada, mas agrava sua situação. São os mais pobres os que mais sofrem com
a degradação ambiental. São eles que estão mais
expostos aos perigos da poluição, vulneráveis
às doenças causadas pelos danos ambientais.
Quando o crescimento econômico se dá sem
a garantia dos direitos humanos, o que ocorre
é que, muitas vezes, os mais pobres são ainda
mais empurrados para as margens da vida social, fora do alcance de meios essenciais de subsistência e de bem-estar. Isso é uma realidade.
Quando pedimos um desenvolvimento sustentável na ótica dos direitos humanos não
estamos exigindo apenas respeito ao meio
ambiente, ingrediente definidor da sustentabilidade, mas estamos querendo também um
desenvolvimento que implique maior justiça,
mais igualdade e mais oportunidade.
Coloco também no debate um ponto fundamental:
o democrático, da participação livre das pessoas,
tanto como parte integrante do exercício pleno
dos direitos humanos, quanto como ingrediente
indispensável do desenvolvimento sustentável.
Liberdade de expressão, de associação, acesso
à informação, participação cívica, tudo isso, para
além da preservação ambiental, também tem a ver
com desenvolvimento sustentável, na medida em
que esse desenvolvimento incorpora o imperativo
de que as pessoas devem participar ativamente
das decisões que afetam diretamente suas vidas.
Paulo Paim é senador pelo PT-RS
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT - RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 49 minutos.)
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Ata da 133ª Sessão, Especial,
em 19 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Romero Jucá, Alfredo Nascimento e da Srª Vanessa Grazziotin
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 31 minutos
e encerra-se às 12 horas e 55 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os cem anos dos bois-bumbás Caprichoso e
Garantido, nos termos dos Requerimentos nºs 218
e 545, de 2013, da Senadora Vanessa Grazziotin e de
outros Srs. Senadores. Também assinaram o requerimento o Senador Alfredo Nascimento e o Senador
Eduardo Braga.
Convido para compor a Mesa a signatária da sessão, que já está na Mesa, a Senadora Vanessa Grazziotin; o Senador Alfredo Nascimento, que também já
compõe a Mesa; o Deputado Átila Lins, que também
já compõe a Mesa.
Quero convidar o Vice-Prefeito de Parintins, o Sr.
Carmona Oliveira.
Convido, também, o jornalista e Diretor Artístico
do boi-bumbá Garantido, o Sr. Frederico Daniel Rolim
Góes, representando nesse ato o Presidente da Associação, o Sr. Telo Pinto; e, também, a integrante do
Conselho de Arte da Associação Folclórica boi-bumbá
Caprichoso, Srª Larice Butel. (Palmas.)
Convido todos os presentes para, de pé, acompanharmos o Hino Nacional brasileiro, que será interpretado pelo cantor David Assayag.
Em seguida, acompanharemos a apresentação
de um desafio, de improviso, dos versos alusivos à homenagem aos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Agora, acompanharemos a apresentação de um desafio, de improviso, de versos alusivos à
homenagem aos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.
(Procede-se à apresentação de desafio de improviso dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Quero registrar, com muita satisfa-

ção, as ilustres presenças da Senadora Ana Amélia, do
Senador João Durval e do Senador Cristovam Buarque.
Registro, também, a presença de autoridades,
do Embaixador do Paquistão, Excelentíssimo Senhor
Nasrullah Khan, e do Presidente da Associação do
Desenvolvimento Humano Artístico Cultural (Adhas),
Sr. Andreoni Pellinsky.
Registro, ainda, a presença do Deputado Chico
Lopes; da Companhia de alunos do Colégio Militar de
Brasília; e dos alunos da Escola Classe 111 de Samambaia Sul. (Palmas.)
Obrigado pela presença de todos os senhores
e senhoras.
É com satisfação que nós realizamos aqui, no
Senado Federal, esta sessão de homenagem. Quero
registrar que, como Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, e como amazônida, como Senador de Roraima, tenho a consciência do que representa efetivamente esta solenidade, esta festa, este reconhecimento
que não é só do Senado, mas também da Nação, ao
evento, à cultura, a todo o esforço, à tradição e a esses
cem anos de glória dos Bois Garantido e Caprichoso.
Vocês transcendem o Estado do Amazonas. Vocês representam toda a Amazônia, o que há de melhor na
nossa região para todo o Brasil e para todo o mundo.
Para mim, é um orgulho muito grande, como Senador de Roraima, pode estar presidindo hoje esta sessão e me unir a todos os Parlamentares, à Senadora
Vanessa, ao Senador Eduardo, ao Senador Alfredo, ao
Deputado Átila, a todos os Parlamentares da Região
Amazônica, que homenageiam, sem dúvida nenhuma,
este evento, que é um evento grandioso.
Considerando aberta a sessão e registrando essas palavras, eu passo a palavra à Senadora Vanessa
Grazziotin, primeira subscritora do requerimento da
sessão de homenagem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de
agradecer muito ao Senador Romero Jucá, que passa
a direção dos trabalhos, neste momento, ao Senador
Alfredo Nascimento, também subscritor do requerimento
da presente sessão solene em homenagem aos cem
anos do Boi Caprichoso e do Boi Garantido.
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Quero cumprimentar o Exmº Sr. Carmona Oliveira, Vice-Prefeito de Parintins, que aqui representa
o Prefeito de Parintins, amigo de todos nós, companheiro Alexandre.
Quero cumprimentar o Deputado Átila Lins, que
aqui está representando a Bancada Federal do Estado do Amazonas, e dizer que a presente sessão solene foi uma solicitação, um requerimento apresentado
pelos três Senadores do Amazonas: Senador Alfredo,
Senador Eduardo e eu. Infelizmente, o Senador Eduardo Braga aqui não está porque está representando
a Bancada de Senadores, hoje, em Manaus, quando
se realiza uma importantíssima reunião do conselho
de Administração da Suframa, que contará com a presença do Presidente do Conselho, que é o Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministro
Fernando Pimentel.
Então nós conversamos, acertamos, ficamos aqui
no Senado eu e o Senador Alfredo Nascimento, e o
Senador Eduardo Braga está lá, representando todos
nós. E ele encaminhou, Presidente Romero Jucá, e eu
passo à Mesa, um pronunciamento que faria no dia
de hoje, caso aqui estivesse. Então eu encaminho à
Mesa, para que insira nos Anais, o pronunciamento do
Senador Eduardo Braga e as homenagens que ele faz
a todos os integrantes do Boi Caprichoso, do Boi Garantido, de Parintins e de todo o Estado do Amazonas.
Eu quero cumprimentar o Sr. Frederico, que conheço de longa data e que aqui está representando o
Boi Garantido. Seja muito bem-vindo. Quem conhece
o Frederico, sabe da sua dedicação, não só aos bois.
Ele não é conhecido como Frederico, mas como Fred,
não é, Sr. Frederico? Quero agradecer a sua presença
aqui no Senado Federal, assim como cumprimentar a
Larissa, que representa – e representa muito bem – a
direção do Boi Caprichoso nesta solenidade.
Quero cumprimentar todos os integrantes dos
bois que aqui estão, cumprimentar todas as autoridades, cumprimentando Israel Paulain, que aqui está,
e cumprimentando o David Assayag. Então, através
dessas duas figuras, que são os cantores Paulain, do
Garantido, e o nosso querido David, do Caprichoso,
através de vocês, todos e todas recebam nossos cumprimentos e nossos abraços.
Mas, Sr. Presidente, o folclore é uma das expressões culturais que mais caracterizam um povo,
uma nação. Não há dúvida quanto a isso. E o Brasil é
rico em manifestações populares, manifestações que
apresentam grande variedade, provenientes de muitos lugares, de muitos países, e aqui transformados
e adaptados ao espírito do nosso povo. Penso que o
folclore de Parintins, os bois-bumbás Caprichoso e
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Garantido representam, de forma fiel, esse espírito
que carrega o povo brasileiro.
A festa de Parintins, que é no meu querido Estado
do Amazonas, sem dúvida nenhuma é uma das maiores manifestações da cultura e do folclore brasileiro,
reunindo todos os anos milhares de pessoas vindas de
todos os cantos do mundo, para assistir esta que nós
chamamos como uma verdadeira ópera a céu aberto.
O festival folclórico, de origens notadamente ibéricas,
chegou à Amazônia pelas mãos do migrante nordestino, que ali foi enfrentar o desafio de ser soldado da
borracha, e que levou consigo os bois-bumbá e outros
elementos do folclore.
Quando nós Senadores requeremos esta sessão
solene especial, de homenagem, pensamos exatamente na devida homenagem que merece o Festival
Folclórico de Parintins, tanto do ponto de vista da
valorização da cultura popular, elevada ao nível mais
sublime da arte, quanto por situar a cidade amazonense de Parintins – pintadinha de vermelho e azul – no
mapa turístico nacional e internacional.
Uma tradição que remonta há cem anos e que
já se incorporou, definitivamente, no calendário nacional. É o que ocorre com a festa dos bois Garantido e
Caprichoso, fundados por Lindolfo Monteverde e por
Roque Cid, respectivamente.
Eu quero aqui prestar também as nossas homenagens, a homenagem do Senado Federal, a duas
figuras que deixei para citar somente neste momento,
as mais importantes desta sessão: Srª Maria do Carmo
Monteverde, a quem peço que se levante, homenageada, no centenário, pelo Boi Garantido, porque é filha
de Lindolfo Monteverde, fundador do Boi Garantido
(Palmas.); e também Srª Nelcina Cid, que foi homenageada, neste centenário, pelo Boi Caprichoso, a quem
peço que se levante para que todos possam vê-la, neta
do fundador do Boi Caprichoso, Roque Cid. (Palmas.)
Muito obrigada pela presença de vocês, que, assim como receberam a homenagem dos dois bois –
Caprichoso e Garantido –, também estão recebendo,
neste momento, a homenagem especial do Senado
Federal.
O folclore é uma tradição, como disse, que remonta há um século. É importante, Sr. Presidente,
Senador Alfredo, que o Senado se abra, que a população brasileira se abra à cultura, para que convivam
mais de perto com essas expressões, com essas manifestações populares que fazem parte do dia a dia,
do nosso cotidiano.
O Boi Caprichoso, na pequena amostra que nós
aqui fizemos, enverga as cores azul e branca, sendo
espécie de síntese da unidade cultural revelada pela
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linguagem, pelos costumes, pela culinária, pela música
e pela dança, além da religião – a grande festa popular!
O vermelho do Boi Garantido, fundado, como já
dissemos aqui, por Lindolfo Monteverde quando tinha
apenas onze anos de idade, usa as cores vermelha e
branca e também, como o boi rival, guarda os atributos
da tradição e da cultura popular amazonense.
Ao celebrarmos esse centenário da existência
dos dois bois-bumbá, em uma sessão solene, queremos com isso mostrar a força da tradição e, ao mesmo
tempo, evidenciar a matéria original de que se constrói
o nosso País.
A festa de Parintins é um épico que revela o povoamento e a fundação da Amazônia, ao mesmo tempo
em que demonstra como uma tradição de matriz múltipla, como o bumba-meu-boi, pôde desenvolver-se em
busca da novidade e da invenção. Ao bumba-meu-boi
do Nordeste juntaram-se elementos indígenas e daí
surgiu o boi-bumbá de Parintins.
Nas últimas décadas – pelo menos desde 1965 –,
o festival folclórico é a festa popular de maior expressão
entre os amazônidas. Embora tenha começado sem o
alcance de hoje, a festa de Parintins sempre movimentou o espírito alegre das pessoas, tanto quanto agora
movimenta a economia do turismo local.
Parintins, que fica a pouco mais de quatrocentos
quilômetros da capital Manaus, situada numa ilha do
Rio Amazonas, denominada de Ilha Tupinambarana, é
a sede desse espetáculo popular maravilhoso, que se
apresenta como uma competição entre facções rivais, a
azul e a vermelha, o Boi Caprichoso e o Boi Garantido.
O duelo, na dança e na música, embala as torcidas por três dias. O Festival de Parintins vem se renovando a cada ano sem perder suas características
folclóricas originárias, agora tratadas e retrabalhadas
de um ponto de vista cênico mais abrangente. Transformou-se, pois, em espetáculo de alcance nacional
e internacional, assim como o carnaval carioca, com
lugar certo na mídia não somente nacional, mas na
mídia internacional.
Aqui eu quero dizer ao Fred, à Larissa, ao Prefeito Carmona, que aqui representa a prefeitura, que
é um orgulho muito grande de todos nós, não só amazonenses, mas amazônidas, de ver que, na transmissão ao vivo do carnaval do Rio de Janeiro, Senador
Durval, muitas vezes Parintins é citada, porque muitas
das alegorias desenvolvidas pelas várias escolas de
samba do Rio de Janeiro vêm de Parintins, graças a
uma capacidade criativa. Uma capacidade que intriga
todos nós de como Parintins, uma cidade que tem em
torno de 100 mil habitantes, concentra naquele espaço,
naquela ilha pequena, mas bela, tanta gente com tanta
habilidade, com tanta capacidade artística.
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Então, esse é um orgulho não só dos amazônidas, mas de todos nós, brasileiros, porque Parintins
não apenas se reinventou; Parintins reinventou também
o carnaval brasileiro. Então, isso é motivo de muito orgulho para todos nós.
Como eu aqui já disse, são três dias de festas em
que a Amazônia brasileira brinca e dança em um dos
espetáculos mais coloridos e vibrantes que se conhece.
O folclore aparece em toda sua pujança, aliado ao misticismo, à ecologia e à magia da Região Amazônica.
Quando eu falo de ecologia, quando eu falo de
magia, quando eu falo de misticismo, quando eu falo de
tradição nordestina, de tradição indigena, Senador Cristóvam, Senadora Ana Amélia, eu estou aqui falando de um
elemento que abraçaram com muita força os dois bois,
que é a defesa do meio ambiente, a defesa da Floresta
Amazônica. Não há um ano no festival cujas músicas não
tenham como característica maior a defesa da nossa tradição, da nossa cultura e, principalmente, da nossa natureza.
As apresentações dos bois são alternadas, a cada
dia, de duas a duas horas e meia cada uma. Os dois
bois se apresentam em três noites e com apresentações difefentes. Mas não são só apresentações. É um
verdadeiro teatro, é uma verdadeira ópera que se apresenta, representando as tradições da nossa querida
gente da Amazônia.
Quem já foi a Parintins, quem já teve a alegria de ir
a Parintins para assistir a esse espetáculo democrático,
sabe exatamente do que nós estamos falando aqui. A
cidade toda, não apenas na hora da apresentação, é
tomada por muita gente. Cerca de cem mil pessoas, a
cada ano, vão para Parintins não só para assitir, mas
para viver, talvez, a maior emoção cultural e tradicional da Amazônia brasileira, que acontece todo mês de
junho no nosso querido Estado.
Os mais de três mil participantes de cada boi são
conduzidos pelo narrador apresentador e pelos mais
de quatrocentos músicos que celebram a força das batidas preferidas de cada boi, em cerca de 15 a 22 toadas, algumas das quais buscam imitar sons da floresta
e cantos de pássaros.
As duas agremiações são rivais. Nós vimos aqui,
no breve desafio feito. Elas são rivais, mas se respeitam,
e apresentação de um boi na arena, que nós chamamos
de Bumbódromo, não é em momento nenhum inibida
pela torcida rival. A torcida, nós chamamos de “galera”.
Há mesmo um dito popular de que “ama-se um boi e
admira-se o outro”. Lá nós seguimos exatamente esse
ditado. Amamos um boi, mas não deixamos de admirar
o outro boi, demonstrando a atmosfera de cordialidade
que permeia os festejos. Vale lembrar que o bumbódromo
se localiza no centro, no coração da cidade de Parintins.
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A torcida, lá, nós chamamos de galera. Há mesmo
um dito popular segundo o qual – abro aspas – “ama-se um boi, mas admira-se o outro boi”. Nós seguimos exatamente esse ditado. Amamos um boi, mas
não deixamos de admirar o outro boi, demonstrando
a atmosfera de cordialidade que permeia os festejos.
Vale lembrar que o bumbódromo se localiza no
centro, no coração da cidade de Parintins. Neste ano,
o bumbódromo foi reinaugurado, porque não só foi
ampliado, mas foi construído praticamente outro. Fora
da festa, ele se transforma em uma escola, não só em
uma escola tradicional, mas também em uma escola de
artes. E, naquele local, também são abrigados vários
órgãos, organismos, entidades do Poder Público ou
não, que prestam serviço social, Senador Cristovam.
Então, é um bumbódromo que serve à cultura, mas
que serve à cidade de Parintins, ao povo de Parintins.
Um aspecto de relevo que eu também levanto
aqui é a lisura na escolha do campeão. Todo ano, são
escolhidos pelos dois bois jurados que vêm de muito
longe, vêm de fora, são estudiosos da cultura brasileira,
estudiosos – Senador Agripino, que acaba de chegar,
muito obrigada pela presença – da nossa cultura, não
só a amazônica, mas da cultura do Brasil como um todo.
Então, homenagear os bois de Parintins, para
mim, é uma alegria muito grande. Há dez anos, nós
estávamos, toda a Bancada Federal, Deputados e Senadores, no plenário da Câmara, homenageando os 90
anos – não é, Deputado Átila? – dos bumbás Caprichoso e Garantido, e agora estamos aqui homenageando
os cem anos. Cem anos! Eu, infelizmente, não poderei
estar na homenagem dos 200 anos que, sem dúvida
nenhuma, sei que haverá. Não sei se será no plenário
do Senado ou no plenário da Câmara, mas sei que haverá e que será muito maior do que esta que estamos
vivendo hoje, porque grandiosos são os dois bois, os
dois bumbás, Caprichoso e Garantido; grandiosa é a
festa de Parintins, que começou muito pequenininha,
na rua, e que hoje é motivo de orgulho, não só para a
Amazônia, mas para o Brasil como um todo.
Então, é uma alegria muito grande, nossa, da
Bancada de Senadores do Amazonas, dos Deputados
Federais, estarmos aqui homenageando, mas tenho
certeza de que é um orgulho também para todos os
demais Parlamentares de todos os outros Estados do
Brasil, que reconhecem no Caprichoso e no Garantido, no Festival Folclórico de Parintins uma verdadeira
manifestação do povo brasileiro.
Então, parabéns a vocês que construíram, que
conquistaram esse espaço que nós temos hoje! Muito obrigada!
Eu concedo, se a presidência me permite, um
aparte ao Senador Agripino.
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O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Eu gostaria, Senadora Vanessa, não sei se é regimental ou não numa sessão de homenagem, e não
poderia deixar de manifestar a minha opinião sobre a
homenagem que se presta no Senado da República
ao centenário da festa do Caprichoso e do Garantido,
que eu tive oportunidade de conhecer, de ver. Eu acho
que a Amazônia, ou o Amazonas tem algumas marcas
que projetam o Estado para o mundo inteiro. Há muitas marcas interessantes: o guaraná do Amazonas, a
Floresta Amazônica, o Rio Amazonas, a Zona Franca
de Manaus, que é uma novidade, mas há uma coisa
que é indelével, que é a cultura local. Eu vejo este plenário cheio de figuras que não são normais nas ruas
do Brasil: são jovens, são homens e mulheres de cocar, são pessoas com indumentária típica que fazem
a figura de uma coisa que é autóctone. Eu não sei se
V. Exª, Senadora Vanessa, já teve a oportunidade de
verificar, por exemplo, na obra de Picasso, a marca que
Picasso deixou entrar, a única marca que ele deixou
entrar na sua obra maravilhosa, é a autóctone arte
africana: o formato do olho e a boca da arte africana,
que é muito menos importante no plano do marketing
internacional do que a obra de Picasso. Mas veja como
a coisa genuína, como ela é forte, como é forte essa
manifestação de cultura do Amazonas, cujo símbolo
maior eu acho que é a Festa de Parintins, onde eu estive este ano. Tive a alegria de, por convite do Prefeito
em Manaus, o ex-Senador Arthur Virgílio, que é meu
amigo pessoal, um homem por quem eu tenho muito
respeito, como tenho por V. Exª, por Alfredo Nascimento, pelos Parlamentares do Amazonas, eu tive a
oportunidade de fazer a viagem de Manaus até Parintins de barco, vendo uma coisa que é um privilégio, e
depois ver numa noite o espetáculo de Parintins, uma
coisa que é quase inacreditável estar aquilo acontecendo numa ilha fluvial chamada Parintins, no meio do
Rio Amazonas. De uma riqueza de detalhes, de uma
qualidade plástica e musical absolutamente impressionante. Produto de quê? Da manifestação do íntimo
de um povo, que é o povo da Amazônia, que se revela em Parintins, na Festa de Parintins, nos bois, que,
ao longo de anos e anos e anos, foi se sofisticando,
com as alegorias, com os guindastes que descem os
bois, com os balões que fazem descer os bois, numa
coisa digna de Hollywood, digna de Las Vegas e que
está numa ilha fluvial do Amazonas. É a força da arte
e da cultura. Eu só encontro esta explicação: é a força
da arte e da cultura, vestida pelo amor que as autoridades têm pelo Estado do Amazonas. Aqui eu quero
reverenciar, cumprimentar V. Exª pela iniciativa desta
homenagem, que é meritória, – esse é um marco na
vida parlamentar de V. Exª – e cumprimentar o Estado
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do Amazonas e esse povo querido aqui presente, para
homenagear, no centenário do Boi Garantido e do Boi
Caprichoso, a cidade de Parintins e uma das coisas
mais legítimas, que é a cultura popular do Brasil em
Parintins, no Estado do Amazonas. Cumprimentos a
V. Exª. (Palmas.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu o agradeço, Senador
Agripino, a V. Exª pelo aparte.
Quero dizer o seguinte: as personagens – V. Exª
teve a oportunidade, levado que foi pelo atual Prefeito de Manaus, ex-Senador da República pelo Estado
do Amazonas, uma pessoa que também quer muito
bem a Parintins e ajuda muito Parintins e o festival –,
as representações do festival, dos bois são feitos exatamente pelo Amo do Boi; pelo Tripa do Boi, que nós
vimos aqui; pela Sinhazinha; pelo Porta-Estandarte; e
pela Cunhã-Poranga, além de outras personalidades.
O que é isso senão a junção da cultura indígena com
a cultura nordestina, do nordeste de V. Exª, que vem
lá do Rio Grande do Norte, que já foi governador daquele Estado?
V. Exª deve ter ficado muito emocionado, como
nós ficamos também, quando viu que os povos indígenas, juntando-se aos migrantes nordestinos, criaram,
desenvolveram e, cada vez, como eu disse aqui, sem
perder a sua originalidade e a sua tradição, desenvolvem a cada ano e fazem um festival maravilhoso para
o Brasil e para o mundo inteiro. Então, muito obrigada
pela presença e pelo aparte de V. Exª, Senador Agripino.
Eu encerro aqui dizendo que desejo vida longa
aos bois, Caprichoso e Garantido. Parabéns por vocês
darem esse presente ao Amazonas, à Amazônia e ao
Brasil como um todo!
Muito obrigada! (Palmas.)
O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Alfredo Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco
União e Força/PR – AM) – Passo a presidência dos
trabalhos à Senadora Vanessa.
O Sr. Alfredo Nascimento deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa
Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – O Senador passou a
direção dos trabalhos para mim, exatamente porque
fará uso da palavra neste momento.
Apenas corrigindo, esta sessão, mais vez levantando, é uma sessão solene que foi convocada, requerida pelos três Senadores do Estado do Amazonas.
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Convido para fazer uso da palavra o Senador
Alfredo Nascimento, que é o Líder do PR, também
presidente nacional do seu partido e Senador pelo
Amazonas.
Coma palavra, V. Exª.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senadora Vanessa. Quero cumprimentá-la e cumprimentar o Deputado
Átila Lins, que representa a Câmara dos Deputados
nesta solenidade. Quero cumprimentar o Vice-Prefeito de Parintins, Carmona Oliveira, que representa a
cidade de Parintins; o jornalista e diretor artístico da
Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, Frederico
Daniel Rolim Góes, representando o Presidente da Associação, Sr. Otelo Pinto; quero saudar integrantes do
Conselho de Arte da Associação Folclórica Boi-Bumbá
Caprichoso, Srª Larice Butel, e meus companheiros,
Senador João Durval, Senador Agripino Maia, Senador
Cristovam Buarque e Senadora Ana Amélia.
O testemunho dado por V. Exª, Senador Agripino,
dispensa qualquer comentário a respeito dessa festa.
Eu me lembro que, no ano de 1996, recém eleito Prefeito de Manaus, pela primeira vez, eu fui assistir a
festa do Carnatal em nossa terra, Rio Grande do Norte, em Natal. Fui cumprimentado por V. Exª e outros
Parlamentares do Estado por ter sido eleito Prefeito
da cidade de Manaus. Fui cumprimentado por todos
e procurado por um jornalista que me perguntou o
seguinte: “O senhor agora, como Prefeito de Manaus,
vai fazer o Carmanaus?” Eu disse: “Manaus não tem
a tradição do Carnaval. Manaus tem um ritmo muito
forte, oriundo da cidade de Parintins, do Boi-Bumbá
Caprichoso e do Boi-Bumbá Garantido. Quando se
tentou fazer Carnaval fora de época, lá não funcionou.”
O jornalista me disse: “Por que o senhor não faz um
boi fora de época?” Eu tive a oportunidade, graças a
Deus, de dar a contribuição à cultura do meu Estado,
pois isso já faz parte do calendário cultural da cidade
de Manaus, de criar o Boi Manaus. O Boi Manaus é
nosso Carnaval fora de época. Essa é uma demonstração da força que tem o boi-bumbá, o boi de Parintins
em nosso Estado.
A força é tamanha, Vanessa, que você disse que
não vai estar aqui nos 200 anos e eu, com certeza,
estarei aqui, comemorando os 200 anos do Festival
Folclórico de Parintins.
Então, Senador Agripino, muito obrigado por suas
palavras. Suas palavras são o testemunho da realidade, do que ocorre, realmente, naquela ilha fluvial,
naquela ilha famosa pela cultura dos bois, Garantido
e Caprichoso.
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Há mais de 30 anos, eu escolhi o Estado do
Amazonas para viver. Naquela época, me entusiasmava e encantava a exuberância da sua natureza e a
diversidade do seu povo. Esse sentimento me acompanha até hoje, quando navego em seus rios, quando desfruto da sua gastronomia, quando vejo a garra
de nossa gente e, especialmente, quando contemplo
nossas expressões culturais.
O Estado do Amazonas comporta uma diversidade cultural vigorosa, que é fundamental para o conjunto
da cultura brasileira.
A formação étnica do amazonense é um maravilhoso mix de elementos indígenas e fortes influências
africanas e europeias, e é dessa mistura que vêm a
efervescência e a originalidade do povo amazonense
e de nossa cultura popular. É essa exuberância e originalidade que nos reúne aqui, hoje, para celebrar o
centenário dos bois-bumbas Caprichoso e Garantido.
Símbolos de uma das maiores festas do Amazonas – o Festival Folclórico de Parintins –, os nossos
queridos bois são motivo de orgulho para todos nós,
respeitados e reconhecidos no mundo todo como uma
expressão autêntica da cultura brasileira.
No momento em que celebramos o centenário
dos bumbás, quero fazer uma homenagem sincera à
população da cidade de Parintins, guardiã de uma das
maiores riquezas culturais do Brasil e anfitriã de uma
de nossas mais bonitas festas: a dos nossos bois centenários, Caprichoso e Garantido, que recebem esta
justa homenagem no Senado Federal.
Todos os anos, a população de Parintins abre
seus braços para receber todos nós, que saímos de
diversas partes do Amazonas e do Brasil para desfrutar
da alegria dessa festa, e também os muitos turistas estrangeiros que vão à cidade especialmente para a festa.
Ao longo dos anos, Parintins cresceu com o festival e conquistou seu lugar no mapa cultural brasileiro e mundial, recebendo turistas de diversos pontos
do Planeta.
Garantido e Caprichoso – eis duas das grandes
paixões do povo amazonense.
A grandiosidade e beleza dos bois-bumbas nada
mais são que uma releitura da riqueza da Amazônia e
de seu povo de essência simples, mas de alma ousada;
cuja capacidade criativa e de encantamento foi capaz
de criar um dos maiores espetaculos a céu aberto do
mundo. Por essa razão, tenho a traquilidade em afirmar
que os nossos bois, Caprichoso e Garantido, são uma
representação legítima da história do nosso Amazonas,
acompanhando o desenvolvimento de nossa gente e
de nosso Estado.
Srª Presidenta, a importância do festival folclórico
de Parintins, transmitida nas figuras dos bois Capri-
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choso e Garantido, supera o aspecto cultural. Com o
passar dos anos, sua consolidação e expansão passaram a ter importância fundamental para a economia
do Estado do Amazonas e da cidade de Parintins, em
especial, o duelo dos bois Caprichoso e Garantido,
que recentemente completou 100 anos, é um evento
capaz de arrastar milhares de turistas a cada edição,
estimulando o desenvolvimento da região e fomentando
o turismo no Estado, que encontra-se em franca expansão, principalmente pela vinda de turistas estrangeiros.
Para que se tenha uma ideia, cada edição do festival injeta, em média, mais de R$60 milhões na economia do Amazonas. Nem mesmo as recentes crises
na economia mundial e tampouco as enchentes na
região interferiram no sucesso do festival.
N�����������������������������������������
o momento em que uno minha voz a essa homenagem maravilhosa, não posso deixar de reconhecer problemas que tornam a realização do festival de
Parintins, muitas vezes, uma saga. O Poder Público
precisa ampliar o apoio ao Município para favorecer
um desempenho cada vez melhor. Falo de melhorias
na infraestrutura e logística de Parintins, no apoio aos
setores de serviços e turismo, essenciais para oferecer um atendimento adequado ao turista e minimizar
os transtornos para o morador da cidade.
A grandeza do evento deve servir de estímulo
permanente para a implantação de políticas públicas e
investimentos cada vez mais voltados para a melhoria
da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável
do Amazonas. Esse deve ser um compromisso dos
governos estadual e municipal, mas também nosso,
legítimos representantes do povo do Amazonas, nesse
Senado Federal e no Congresso Nacional. Eu estarei
aqui, e tenho certeza de que também meus colegas
de bancada, para apoiar todas as iniciativas que sustentem e favoreçam a consolidação e a ampliação de
nossa cultura e o nosso foclore.
Aos bois Caprichoso e Garantido – e a todas as
pessoas, profissionais de todas as categorias, músicos, bailarinos e agentes públicos de todas as instâncias, que contribuíram, ao longo desses cem anos,
para a sua criação e realização – deixo minha singela
homenagem.
É com grande honra que participo desta sessão
especial para comemorar o centenário de muita história,
de muita tradição e alegria, representadas pelo vermelho e pelo azul que cobrem o nosso Estado, a nossa
bandeira e os corações de todos os amazonenses.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB-AM) – Cumprimentamos o Senador Alfredo Nascimento pela sua exposição.
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Dando sequência à lista de oradores, chamamos,
com muita alegria, para usar da palavra a Senadora
Ana Amélia, que, muito embora Senadora pelo Estado
do Rio Grande do Sul, fez questão de aqui estar para
também participar desta singela homenagem que o
Senado faz ao centenário do folclore do Amazonas,
de Parintins, dos bois-bumbá Caprichoso e Garantido.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Cara Senadora Vanessa Grazziotin, que preside esta
sessão; caro Senador Alfredo Nascimento; Deputado
Átila Lins; caro Vice-Prefeito de Parintins, Carmona Oliveira; caro jornalista e diretor artístico da Associação
Folclórica Boi-Bumbá Garantido, Frederico Daniel Rolim de Góes – daqui a pouco vou até ler um texto seu,
porque fiquei encantada com ele –, que representa,
neste ato, o presidente da Associação Telo Pinto; e a
integrante do Conselho da Arte da Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso, Larice Butel. É bom que
as mulheres estejam também participando ativamente
desse processo!
Saúdo o Senador Cristovam Buarque, o Senador José Agripino e o Senador Romero Jucá, que esteve aqui.
Mas como uma Senadora do Rio Grande do Sul,
lá do outro extremo do Brasil, vem aqui se meter em
uma festa de Parintins, uma festa do Amazonas, Senador Alfredo Nascimento? Acontece que a festa de
Parintins, a festa do Boi Caprichoso e do Boi Garantido
não é mais apenas uma festa e um patrimônio de Parintins, um patrimônio do Estado do Amazonas; é um
patrimônio do Norte, é um patrimônio do meu Estado
do Rio Grande, porque é patrimônio brasileiro, com
esse valor, com essa extraordinária capacidade de se
mostrar ao mundo e ao País.
O meu sonho, vou dizer, é conhecer Parintins,
porque quem não chega lá... (Palmas.)
Os chineses têm uma grande frase que revela
muito do que significa isso. Os chineses, com a sua
sabedoria milenar, dizem o seguinte: “Ver uma vez
vale mais do que ler mil vezes“. Então, por mais que
se fale, que se vejam as fotos nessas maravilhosas
revistas do Caprichoso e do Garantido, por mais que
acessemos a Internet, vejamos as imagens e ouçamos a música, vejamos as cores, não conseguimos o
principal: o contato com a gente que faz essa riqueza
chamada Festa de Parintins, a gente de Parintins, os
sons, os cheiros e os sabores, que são intocáveis pela
Internet, ou seja, não podemos ter acesso a isso que
faz parte fundamental desse patrimônio.
Assim, queria cumprimentar a Senadora Vanessa e os demais Senadores do Estado do Amazonas
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por terem feito essa homenagem, no dia de hoje, ao
centenário dessas duas grandes instituições.
A tradição desse interior amazonense, o Festival
de Parintins, é, hoje, um dos maiores festejos populares do nosso País. Estimativa da Amazonastur mostra que o evento leva, por ano, mais de 70 mil turistas
a Parintins que fica a quase, como disse a Senadora
Vanessa, 400 quilômetros da capital Manaus, ou seja,
no coração amazonense.
Esse Festival tem a sua história representada
pelos grupos do Boi-Bumbá, divididos entre os currais
do Boi Garantido, de coração vermelho – e que aqui
deram uma grande demonstração de habilidade e de
beleza – e o do Boi Caprichoso, da estrela azul. É fácil
identificar, nas apresentações, componentes de várias
culturas, como a ibérica e a árabe. No entanto, a cultura
indígena, é característica predominante para a maior
festa popular amazônica. Estão aqui os representantes deste povo indígena tão bem enfeitados com seus
adornos que, então, identificam essa região.
Os Bois de Parintins, Caprichoso e Garantido,
existem desde 1913 – estamos, portanto, comemorando o seu centenário –, mas o festival só se tornou
competição em 1966. O Bumbódromo de Parintins é
dividido em duas partes rigorosamente iguais para as
torcidas do Caprichoso e do Garantido.
E eu, como disse, fiquei encantada com o texto
do Fred Góes nessa magnífica revista que vocês receberam, que fala dos cem anos. Eu sublinhei:
O folclore [escreveu ele] é a vida do povo, é o
povo mostrando, com simplicidade, sua evolução, sua revolução pelo saber popular. E não
tem quem segure essa revolução de preto, de
branco e de índio, que, ao longo da história,
solidificam a miscigenação e a transfiguração
cultural do nosso Planeta.
Cem anos de glória do Boi Garantido, cem
anos de história de sua criação pelas mãos
de um menino chamado Lindolfo, um mestiço de branco, de negro, de índio, que tomou
para si o papel principal de fazer desse boi a
maior expressão de um povo, que fez dessa
brincadeira, sua bandeira de resistência, sua
revolução cultural. Cem anos de Garantido da
Baixa do São José, onde índios e negros fizeram trincheira defendendo a cultura de seus
ancestrais, um legado de glória dessa brincadeira de um boi que nasceu de um “curuatá” e
ganhou movimento nas mãos do menino Lindolfo, que lhe deu vida em um boi de veludo,
cipó, sarrapilha e um coração na testa. Cem
anos de um sonho que se tornou identidade
cultural não só de Parintins ou do Amazonas,
mas de toda a Amazônia brasileira.
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E, como eu não vou ficar com o meu coração
partido – não sou louca – numa festa em que os dois
têm força igual, encontrei, da Márcia Baranda, a Presidente do Boi Caprichoso, um texto que reflete, aqui,
a força dos azuis:
O sentimento que nos leva a trilhar os caminhos
memoráveis da história centenária de nosso
Boi é o mesmo que nos leva à compreensão
de uma paixão que nasceu e cresceu sob o
brilho dos seus personagens que tiveram a
ousadia de construí-la. “O Centenário de uma
Paixão” não é apenas o sentir, mas o porquê
sentir. Nessa jornada, uma legião de homens
e mulheres se revezou na arte de interpretar
o sonho de Roque e Cid, fundador do Boi Caprichoso. Fazer dessa brincadeira de Boi patrimônio cultural do povo de Parintins. E o sonho virou um dever; e o dever, um prazer. Aos
olhos do mundo, brilhou a estrela de Parintins,
ao revelar a diversidade da Amazônia, com
suas crenças e lendas, ritos e mitos, danças
e festanças. Aos olhos da floresta, brilhou a
estrela do Boi Caprichoso, ao preservar com
dinamismo os fundamentos desse folguedo,
como sentinela, as transformações do tempo.
Fortalecido na promessa de um retirante nordestino conhecedor da escassez do sertão e
da desilusão da borracha, nasceu o Boi Caprichoso para balançar as estruturas da velha
Tupinambarana, projetando uma identidade
cultural que enriquece a nossa história. Nos
terreiros do esconde, sob o clarão das lamparinas, lá estava o Mestre Roque, junto com a
rapaziada, ensaiando os primeiros versos, os
primeiros acordes, as primeiras toadas. Sob
o clarão do luar, lá estava o mesmo Roque,
unindo o azul com o branco, decretando as
cores de uma nova paixão.
Esses textos refletem muito bem a grandeza, a
criatividade e o talento de todos que estão fazendo
dessa festa um orgulho brasileiro.
Em 2013, um novo Bumbódromo foi inaugurado.
O espaço foi criado ali para receber melhor os turistas
e garantir a qualidade da apresentação.
O Garantido foi o vencedor da edição deste ano
de 2013.
Tamanha a importância e o destaque dessa festa
que, desde 26 de junho deste ano, os bumbás Caprichoso e Garantido são patrimônio cultural do Amazonas.
Essa medida veio para ajudar a divulgar o complexo cultural dos bumbás de Parintins, popularizar o
conhecimento dessa tradição e articular, juntamente
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com os diferentes setores da sociedade, ações necessárias à salvaguarda desse patrimônio.
Mas veja só, Senadora Vanessa Grazziotin; veja
só, Senador Alfredo Nascimento, este Brasil é tão grande, é tão especial, é tão surpreendente que lá naquele
meu Estado, no longínquo Rio Grande, distante alguns
mil quilômetros de Parintins, distante milhares de quilômetros do Norte brasileiro, de Parintins, lá onde há
o boi-bumbá, onde há o Caprichoso e o Garantido, no
Vale do Rio Pardo, uma região bem no coração do Rio
Grande, nós também temos um boi-bumbá.
A tradição, a festividade do bumba meu boi está
ali incrustada há 152 anos. Foi resgatada no Município
de Encruzilhada do Sul, há mais de quatro décadas,
por Firmino Silveira e pelo historiador Humberto Fossa.
Desde lá, o conhecido mestre Firmino, falecido
em 2007, comandou a festa por 40 anos. Em 2004, o
mestre recebeu o troféu Cultura Gaúcha em reconhecimento à sua contribuição à cultura do Estado.
Atualmente, o técnico em segurança do trabalho
Diogo Silveira Kucharski é um dos responsáveis por
manter a tradição viva nessa cidade. Kucharski é neto
de Firmino da Luz Silveira.
Diogo conta que, graças ao seu avô, que, quando
criança, brincava com o boi, e ao pesquisador Humberto Fossa, essa tradição não se perdeu no Estado.
O folguedo do bumba meu boi é uma herança trazida
a todos os Municípios povoados por açorianos, como
os do Vale do Rio Pardo, onde Encruzilhada do Sul
está localizada.
Firmino Silveira cresceu acompanhando desde
pequeno a brincadeira nas ruas, após o carnaval, que
é muito representativo nesse Município. Depois de
adulto, viu a tradição ser esquecida e, para impedir
que ela fosse definitivamente perdida, decidiu fazer o
boi renascer. Por isso, seu nome jamais será esquecido na história cultural do nosso Rio Grande do Sul
– conta o ex-Diretor do Departamento de Cultura de
Encruzilhada do Sul, Volny Carvalho da Silva.
Hoje a Prefeita é uma mulher, Laise Krusser, do
PDT do Senador Cristovam Buarque e, tradicionalmente, a festa do bumba meu boi gaúcho ocorre no final do
mês de junho, mas, em Encruzilhada do Sul, é realizada no primeiro sábado após o carnaval. Ela foi oficializada pela Prefeitura Municipal em 13 de fevereiro de
1991 e essa festividade faz parte do calendário oficial
de eventos de Encruzilhada do Sul, e é uma das comemorações mais populares do Município e da região.
A farra do boi, como é conhecida pelos gaúchos,
é um pouco diferente das típicas festas do Norte, como
a de Parintins que estamos festejando agora, e do Nordeste. Lá, no Rio Grande, a festa do bumba possui um
único boi, o qual é feito com uma armação de varas de
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ferro, coberta de tecidos e alguns adereços. A cabeça
é constituída de uma autêntica caveira de boi, forrada
de tecido e os chifres, também originais, levam fitas,
guizos e cincerros de bronze para fazer muito barulho.
Aqui, o Garantido e o Caprichoso não fizeram
barulho, mas mostraram uma leveza e uma beleza
estética no seu formato e na sua alegria que nos encantaram a todos. Mas, como eu disse, repetindo os
chineses, ver uma vez vale mais que ver mil vezes.
Por isso, meu sonho é, um dia, chegar a Parintins e
conhecer essa festa que já centenária, mas que está,
já, no coração de todos os brasileiros.
Parabéns ao boi Garantido!
Parabéns ao boi Caprichoso!
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRª. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senadora Ana Amélia. E não é por falta de convite. A Bancada toda do Amazonas tem, a cada ano, convidado
a Senadora para que esteja lá. Logo mais, o Prefeito,
representando nosso Vice-Prefeito, fará pessoalmente o convite, assim como os representantes dos dois
bois, Senadora.
Eu convido, agora, para fazer uso da palavra, o
Senador Cristovam, comunicando a todos que, após o
Senador Cristovam, falará, representando a Bancada
de Deputados Federais e a Câmara Federal, Deputado
Átila Lins. Na sequência, falará o Vice-Prefeito, que representando os dois bois, inclusive, e, aí, iremos para
a abertura da nossa exposição, uma singela exposição de fotografias aqui, no espaço do Salão Branco.
Com a palavra, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa, demais
Senadores, Senadoras, todos aqui que representam
essa grande festa, cito o Senador Nascimento, que representa o Estado, eu não tenho, no meu acúmulo de
emoções, a vivência dos dias da festa de Parintins. Eu
espero viver isto em algum momento no futuro. Mas,
desde longe, como pernambucano, do frevo, e como
brasiliense que aqui teve durante anos e anos o nosso Teodoro, que levou adiante e manteve viva a festa
muito parecida, embora pequenininha, do boi-bumbá,
quero falar a vocês sobretudo dos heróis Lindolfo, Roque e o Teodoro, o nosso Teodoro do Bumba meu boi,
porque esses heróis, Senadora Vanessa, mantém viva
a alma do povo.
Um povo tem um corpo e uma alma como as
pessoas. O corpo é a economia que vocês, inclusive,
ajudam a dinamizar, e a alma é a cultura. A cultura
de um povo é que dá alma ao povo, não é o Produto
Interno Bruto, não é a produção material. Tudo isso é
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importante para fortalecer, viabilizar e permitir que a
alma se realize. E a alma é a cultura. A alma de um
povo é a sua cultura.
Temos dois tipos de cultura, embora a gente possa dizer que seja uma só. Temos a cultura clássica,
herdada do mundo inteiro, a cultura de sermos seres
humanos. E temos a cultura local, a cultura popular,
a cultura de sermos brasileiros, de sermos do Estado
do Amazonas, do Estado do Pará, de cada Estado e
até de cada cidade.
Estou aqui para agradecer que tenhamos tido
pessoas como esses heróis, que fazem com que a
alma do povo brasileiro fique viva, pela manifestação
cultural da arte popular.
Falei desses três nomes, dois de lá e um daqui,
o maranhense Teodoro, mas que ficou toda a sua vida,
desde muito jovem, no Distrito Federal, porém, quero
aqui cumprimentar e agradecer às milhares de pessoas
que, ao longo dos cem anos, que vocês hoje comemoram, permitiram que a festa de Parintins continue viva.
Eu imagino o esforço que foi feito, Senadora
Vanessa, ao longo dessas dez décadas, para que a
festa não morresse ou não minguasse, e, no lugar disso, crescesse, fazendo com que a alma, que é local,
chegasse ao Brasil inteiro. Como disse a Senadora
Ana Amélia, a festa de vocês é uma festa de todo o
povo brasileiro. E povo brasileiro tem que agradecer
a alguns heróis que mantiveram a chama acessa ao
longo de dez décadas, o que é muito raro no Brasil,
para qualquer coisa, ainda mais para uma atividade
de cultura popular.
Muito obrigado a V. Exª por existirem há cem
anos e espero, daqui a cem anos – não estarei aqui,
Senador, como o senhor vai estar – que o senhor me
represente e, em meu nome, agradeça a todos aqueles que, daqui para frente, vão manter viva a chama
da festa de Parintins.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Parabéns, Senador
Cristovam. Muito obrigada. V. Exª sempre preocupado
e um grande incentivador da cultura brasileira. Muito
obrigada pela presença e pronunciamento de V. Exª .
Passo a palavra agora, como representante da
Câmara e da Bancada Federal do Amazonas, ao Deputado Federal Átila Lins.
Enquanto ele se dirige ao microfone, quero registrar a presença da representante da Câmara Municipal
de Parintins, Vereadora Vanessa.
Muito obrigada pela presença, Vereadora. (Palmas.)
Do Vereador Ray Cardoso que aqui também está.
Vereador, muito obrigada pela presença.
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Quero agradecer, desde já, aos desafiantes Júnior Paulain que representou o Caprichoso, e ao Israel
Paulain que representou o boi Garantido. Agradecer
aos tripas – para quem não sabe, o tripa do boi é aquele que carrega o boi, que faz o boi – do Caprichoso,
Marquinhos Azevedo, muito obrigada, e o Batista, do
Garantido.
Da mesma forma, Davi, para a gente é um orgulho muito grande tê-lo aqui, você que interpretou magnificamente o nosso Hino Nacional. Muito obrigada e
receba as nossas homenagens.
Deputado Átila Lins, com a palavra. (Palmas.)
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, Senadora
Vanessa Grazziotin, autora do requerimento desta
homenagem; cumprimento o Senador Alfredo Nascimento, do nosso Estado; cumprimento o Vice-Prefeito
de Parintins, Carmona Oliveira, representando aqui o
Prefeito Alexandre da Carbrás; cumprimento a representação do Caprichoso e a representação do Garantido; o jornalista Fred Góes e a nossa querida Larissa,
que nos prestigia aqui.
Quero, Srª Presidente, Srs. Senadores, dizer
que é com muita alegria que ocupo esta tribuna em
nome dos Deputados Federais do nosso Estado que
me delegaram esta outorga para comemorarmos e
reverenciarmos o centenário das duas maiores agremiações de boi-bumbá, ocorrido em junho deste ano:
boi Capricho e boi Garantido.
Para quem não conhece a história, no início do
século passado, os patronos dos bois migraram do Nordeste do Brasil, carregando na bagagem a tradicional
dança do bumba meu boi, que ainda perdura hoje em
vários Estados nordestinos, que logo foi agregada e
assimilada entre as manifestações culturais do povo
do Norte do País.
A Festa do Boi-Bumbá, Srª Presidente, é uma
suntuosa ópera popular, no coração da Floresta Amazônica, onde crianças, homens e mulheres apaixonados se juntam com mais de 80 mil turistas nacionais
e estrangeiros que participam, duante três noites, do
Festival Folclórico de Parintins, às margens do Rio
Amazonas.
As representações revelam, diante dos nossos
olhos, uma experiência cultural brilhante e inesquecível.
As músicas cantadas como uma procissão religiosa
acompanhada de um ritual tribal, com trajes, alegorias
e um show de bonecos gigantescos, um conto de fadas
com poderosos vilões e bravos heróis. Um majestoso
espetáculo folclórico dos bois Garantido e Caprichoso.
O Festival de Parintins segue os princípios fundamentais em que se expressa a cultura espontânea,
que evolui livremente, através de uma dinâmica própria.
Prova disso, Srª Presidente, é que não se consegue
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afirmar, com certeza, como foi exatamente, quem teria
começado. Tanto o boi Garantido quanto o boi Caprichoso teriam nascido graças às promessas graças às
promessas feitas a São João Batista, e, a partir daí,
todos os anos eles se apresentariam suntuosamente
diante de milhares de pessoas, garantindo um maravilhoso e caprichoso espetáculo.
A tradicional Festa do Boi-Bumbá – ou o “carnaval da floresta”, como é também conhecido pelos brasileiros – vai muito além do espetáculo que acontece
no Centro Cultural Esportivo Amazonino Mendes, o
Bumbódromo.
A cidade se mexe e se transforma no clima do
festival. As fachadas, as casas e o comércio de Parintins
se pintam e se enfeitam na cor do seu boi preferido. É
no mês de junho que o turismo vira uma importante renda para o Município. A pesca e o mergulho nas águas
limpas do Rio Uaicurapá é uma atração imperdível. O
artesanato feito por tribos indígenas é também outra
fonte de renda fundamental, que movimenta muito a
cidade durante o festival Boi-Bumbá.
Tudo isso é motivo de orgulho e alegria para o
povo amazonense, pois 90% dos turistas tem o desejo
de retornar ao festival, segundo pesquisa da Amazonastur, que é a nossa empresa de turismo do Amazonas.
Srª Presidente, é notória a riqueza do nosso grandioso e pujante Estado, que há anos frequenta o hall
dos festivais culturais do Brasil. O boi Caprichoso e o
boi Garantido representam duas intensas paixões e
são considerados patrimônios culturais do nosso povo.
Para encerrar, quero cumprimentar e parabenizar
a Senadora Vanessa Grazziotin pelo requerimento que
originou esta importante sessão solene, requerimento
este subscrito pelos ilustres Senadores Eduardo Braga
e Alfredo Nascimento.
O centenário do boi Caprichoso e do boi Garantido
é, sem dúvida, motivo para que o Parlamento brasileiro faça uma homenagem especial em reconhecimento
às manifestações culturais que são orgulho do nosso
Estado e, tenho certeza também de que é um orgulho
para toda a Nação brasileira.
Como amazonense, quero convidar os brasileiros
que ainda não conhecem as riquezas do nosso Estado
e o Festival de Parintins para visitarem as maravilhas
que nós podemos oferecer, de modo especial, o admirável embate entre os dois bois Grantido e Caprichoso.
Muito obrigado.
Um abraço a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Átila Lins.
Mais uma vez, quero registrar...
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O SR. ÁTILA LINS (PSD – AM) – Muito obrigado
pelo Senador. Estou me preparando para essa missão.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois é. É que nós
estamos no Senado.
Desculpe-me, Deputado.
Quero, mais uma vez, registrar aqui...
O SR. ÁTILA LINS – Muito obrigado pelo Senador. Estou me preparando para essa missão.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – E a Mesa deseja a V.
Exª boa sorte.
Nós, os dois Senadores que aqui estão, desejamos muito boa sorte a S. Exª Senador Átila.
Quero, mais uma vez, registrar aqui que a Bancada Federal do Amazonas hoje, infelizmente, grande
parte dela, teve que estar em Manaus para uma reunião do Conselho de Administração da Suframa, que
é muito importante. Então nós nos dividimos.
Para nos encaminhar para a conclusão dos trabalhos, gostaria de anunciar a presença da cunhã poranga do boi Caprichoso, Maria Azêdo.
Muito obrigada pela presença.
Quero lembrar que depois teremos outra atividade.
Encerraremos a sessão exatamente com uma
pequena homenagem aos representantes dos dois
bumbás que aqui estão. Encerrará o período dos pronunciamentos e falará, representando os Bois, a cidade,
o Amazonas, nosso querido Vice-Prefeito de Parintins,
que aqui representa o prefeito Alexandre, o Carmona,
a quem passamos a palavra neste momento.
O SR. CARMONA OLIVEIRA – Senadora Presidenta Vanessa Grazziotin, nossa Senadora, quero
cumprimentá-la; cumprimentar também nosso Senador Alfredo Nascimento; cumprimentar nosso Deputado Átila Lins.
Receba meus cumprimentos, meu querido Fred
Góes, aqui representando o boi-bumbá Garantido e
o Presidente Telo Pinto, que não pôde estar presente
por motivo de saúde, como a gente sabe.
Cumprimento também a minha querida Larice
Butel, representando a nossa querida Márcia Baranda,
Presidente do nosso querido Boi Caprichoso.
Quero abrir um espaço para dizer que a Márcia
não está aqui neste momento, porque está cuidando
do boi Caprichoso, até para entregá-lo, porque haverá
este ano eleição do nosso boi. E quero fazer também
um agradecimento, como torcedor do Caprichoso, pela
linda, bonita gestão que a Márcia fez e está fazendo
no nosso boi Caprichoso, que vai, se Deus quiser, ser
entregue no final do mês de setembro. Então é um reconhecimento que eu faço, em nome de todos nós do
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Caprichoso, pelo belíssimo trabalho que a Márcia está
fazendo à frente do nosso bumbá Caprichoso.
Quero cumprimentar também a nossa querida Nelcina Cid, representante aqui do centenário do
nosso boi Caprichoso; e a D. Maria Monteverde, representando o centenário do boi-bumbá Garantido.
Cumprimento aqui todos os nossos itens, todos os
integrantes do boi-bumbá Caprichoso. Quero cumprimentar também a nossa Vereadora Vanessa Gonçalves, que está aqui representando a Câmara Municipal
de Parintins; o nosso querido Vereador Ray Cardoso,
que aqui se encontra presente também; nossa Cunhã,
que está aqui; os nossos itens; o nosso querido David
Assayag; enfim, todos os integrantes que participam
dos bois de Parintins.
Minha saudação a todos os presentes!
Gostaria de agradecer a todos os Senadores,
especialmente à Senadora Vanessa Grazziotin, ao
Senador Alfredo Nascimento e ao Senador Eduardo
Braga, pela iniciativa de homenagear o centenário dos
bois Caprichoso e Garantido, símbolos da cultura do
Amazonas, e de dizer que a realização de uma homenagem no Senado Federal, de tamanha referência para
a cidade de Parintins, retifica a importância da festa
dos bumbás para o turismo nacional.
Homenagear o boi Caprichoso, de Roque Cid,
o primeiro, que trouxe para nós parintinenses a herança nordestina; e o boi Garantido, de Lindolfo Monteverde, pescador que iniciou a brincadeira na Baixa
de São José, é reconhecer em cada ribeirinho, em
cada pescador, em cada homem da Amazônia, um
homenageado, porque todos nós aqui, nesta Casa,
representamos, hoje, um pouco de cada apaixonado
do azul e do vermelho.
Para nós amazonenses nunca será demais dizer que o povo da nossa região é uma gente pacata,
alegre, simples e muito inteligente. É exatamente por
isso que Parintins – Garantido e Caprichoso –, com o
talento, a astúcia, a habilidade de seus artistas e poetas, sempre tem sido destaque no Brasil e no mundo,
mostrando que o povo da floresta tem algo de muito
especial, que é a sua sabedoria.
Esta é nossa festa centenária! E, com genialidade, a população da ilha, que faz o Festival Folclórico
e sabe receber bem quem prestigia o evento, é responsável por incluir Parintins na lista dos Municípios
brasileiros indutores de turismo.
Parintins é um lugar ímpar por suas belezas naturais, pela hospitalidade, pela generosidade do seu
povo, pela exuberância do Festival Folclórico e por
suas potencialidades turísticas.
Hoje, nós nos orgulhamos ao afirmar que a cultura do Amazonas e as potencialidades existentes na
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região são de grande importância para o turismo não
somente regional, mas também nacional. Parintins
deixou de receber só visitantes para atrair também os
investimentos. Os projetos são executados numa visão
moderna, direcionados, especialmente, para a infraestrutura turística, buscando nessa vocação a saída
para o desenvolvimento.
Em Parintins não há somente festas, nem somente Garantido e Caprichoso, mas há problemas,
dificuldades que o novo Governo precisa resolver para
melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Temos
a mesma esperança, assim como o Brasil, de que o
Governo Federal, que já fez muito pelo Amazonas,
vai fazer muito mais e terá um olhar especial para as
questões nacionais e regionais, assim como para as
necessidades da cidade de Parintins.
Nós da Administração Pública estamos cumprindo o compromisso de trabalhar, buscar parcerias
para consolidar e sedimentar o Município de Parintins
como polo turístico, movimentando a economia e a
geração de renda e trabalho, lembrando sempre que
a Amazônia é a solução não somente para o Brasil,
mas também para o mundo.
Precisamos unir forças e juntos trabalharmos
projetos e parcerias para o desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda a partir da utilização racional dos recursos naturais. Precisamos, sim,
fazer valer as poesias decantadas por Caprichoso e
Garantido na defesa intransigente dos povos e da vida
na Amazónia.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Prefeito Carmona, pela sua participação. A Mesa também o
cumprimenta pelo pronunciamento.
Antes de encerrarmos a nossa sessão, mais uma
vez, quero agradecer a presença de todos e convidar
o Senador Cristovam para vir à mesa, porque nós
faremos uma singela homenagem aos dois bumbás,
Caprichoso e Garantido.
Convido o representante do boi Garantido, que
aqui representa o Presidente Francisco Waltéliton de
Souza Pinto, Telo – é difícil saber os nomes, pois nós
sabemos como são conhecidos.
Convido o Frederico, o Fred, para receber, das
mãos do Senador Alfredo Nascimento, a homenagem
do Senado Federal. (Palmas.)
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(Procede-se à entrega do certificado.)
Agora, eu convido o Senador Cristovam Buarque
para vir à mesa entregar a homenagem do Senado à
Larissa, representante da Presidenta do boi Caprichoso, a Srª Márcia Auxiliadora Cardoso Baranda, a Márcia Baranda. O Senador Cristovam fará a entrega do
certificado. Comunico que nós entregaremos também,
posteriormente, uma placa. (Palmas.)
A Larissa diz que convidou o Senador não só
para a festa, mas também para aderir à torcida do
Caprichoso.
(Procede-se à entrega do certificado.)
Convido para vir à mesa a nossa próxima homenageada, que receberá a homenagem do Deputado
Federal Átila Lins, a Srª Maria do Carmo Monteverde
Carvalho, que foi a homenageada do boi Garantido
neste centenário.
Convido para vir à mesa a Srª Maria do Carmo.
(Palmas.)
(Procede-se à entrega do certificado.)
Passo a direção dos nossos trabalhos ao Senador Alfredo Nascimento.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alfredo
Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco União e Força/PR – AM) – Eu convido a Senadora
Vanessa Grazziotin para fazer a entrega do certificado
à Srª Nelcina Cid, por sua inestimável contribuição a
uma das mais tradicionais festas brasileiras e identidade do povo amazonense e também por exigência do
Carmona, representando o boi Caprichoso. (Palmas.)
(Procede-se à entrega do certificado.)
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Nascimento. Bloco União e Força/PR – AM) – Agradecendo a Deus a
oportunidade por mais esta sessão, agradecendo também a presença de todos, declaro encerrada a sessão
do Senado Federal, que prestou homenagem ao boi
Garantido e ao boi Caprichoso da cidade Parintins do
meu querido Amazonas.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 55 minutos.)
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Ata da 134ª Sessão, Não Deliberativa,
em 19 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, da Srª Ana Amélia
e do Sr. Cícero Lucena
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos e
encerra-se às 17 horas e 12 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se na última
sexta-feira o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 443, de
2010 (nº 2.374/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Campo Grande Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Angélica,
Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de
2011 (nº 2.591/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Água Clara, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de
2013 (nº 425/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Planalto, Estado do
Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de
2013 (nº 510/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação dos Moradores Deputado Luís
Eduardo Maron de Magalhães – ALEM para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Salvador, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de
2013 (nº 687/2012, na Câmara dos Deputa-

dos), que aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural São Judas Tadeu para
executar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Alvorada
do Tocantins, Estado do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de
2013 (nº 681/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Amigos Pratense para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado
do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de
2013 (nº 2.944/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Instituição Missionária Vida Nova para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Salvador, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de
2013 (nº 199/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Santanense FM Stereo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Santana
do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de
2013 (nº 207/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal de Ubatã Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Ubatã,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de
2013 (nº 261/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
Associação Cultural Rádio Comunitária FM Tio
Hugo para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tio Hugo, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de
2013 (nº 431/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema de Comunicação Vale das Vertentes
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S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de
2013 (nº 610/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Moradores de
Dois Irmãos do Tocantins para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Dois Irmãos do Tocantins, Estado do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de
2013 (nº 625/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Pró Cultura de Itapipoca – APROCI
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de
2013 (nº 631/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Aldeia Tinguatiba para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Antônio Cardoso, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de
2013 (nº 651/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Nova Princesa FM de Pitanga Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Pitanga, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de
2013 (nº 667/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Comunicação e Cultura de
Treviso para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Treviso, Estado de
Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de
2013 (nº 593/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária do Povoado de Lucaia
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Planalto, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 92, de
2013 (nº 146/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural Araucária de Pinhal da
Serra para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pinhal da Serra,
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de
2013 (nº 575/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicações Jatobá Ltda. para

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Perolândia,
Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de
2013 (nº 689/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Televisão Marajoará Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Belém, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de
2013 (nº 738/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Goyá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 119, de
2013 (nº 2.448/2006, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Difusão Comunitária “Vale das
Termas” para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Encerrou-se na última
sexta-feira o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução do Senado nº 22, de 2013,
que altera a Resolução do Senado Federal n° 40, de
1995, para disciplinar o funcionamento da Procuradoria Parlamentar.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – 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 das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 2010 (nº
3.080/2008, na Casa de origem, do Deputado
Silvinho Peccioli), que dispõe sobre a instalação e manutenção de cercas eletrificadas ou
energizadas; e
– Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2013,
do Senador Ruben Figueiró, que acrescenta
o art. 223-B à Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral), para assegurar o direito
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ao voto em trânsito nas eleições em que a circunscrição eleitoral é o Estado ou o Município.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara
nº 52, de 2010, com emenda; e o Projeto de Lei do
Senado nº 130, de 2013, vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, em 17 de agosto do corrente, para edição do decreto legislativo regulando as
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória
nº 609, de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 5 de julho de 2013.
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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 (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
da Excelentíssima Senhora Presidente da República
a Mensagem nº 72, de 2013-CN (nº 343, de 2013, na
origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 6, de 2013CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor
de R$ 269.472.439,00 (duzentos e sessenta e nove
milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais), para os fins que especifica.
É o seguinte o projeto, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O calendário de tramitação
do Projeto de Lei do Congresso Nacional, estabelecido
nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 19-8-2013
Até 24/8 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;

Terça-feira 20

505

54767

até 1º/9 prazo para apresentação de emendas;
até 6/9 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
até 21/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
da Excelentíssima Senhora Presidente da República
a Mensagem nº 73, de 2013-CN (nº 344, de 2013,
na origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 7, de
2013-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em
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favor das Justiças Eleitoral e do Trabalho, do Ministério
da Educação e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de R$ 942.240.394,00 (novecentos e quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta
mil, trezentos e noventa e quatro reais), para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
É o seguinte o projeto, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O calendário de tramitação
do Projeto de Lei do Congresso Nacional, estabelecido
nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 19-8-2013
Até 24/8 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
até 1º/9 prazo para apresentação de emendas;
até 6/9 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
até 21/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
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O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu da
Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem nº 74, de 2013-CN (nº 345, de 2013, na origem),
encaminhando o Projeto de Lei nº 8, de 2013-CN, que
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Tribunal
de Contas da União e das Justiças Federal, Eleitoral e do
Trabalho, crédito especial no valor de R$ 34.958.072,00
(trinta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito
mil, setenta e dois reais), para os fins que especifica.
É o seguinte o projeto, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O calendário de tramitação
do Projeto de Lei do Congresso Nacional, estabelecido
nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, projeto
de lei do Senado que será lido.

Leitura: 19-8-2013

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 334, DE 2013

Até 24/8 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
até 1º/9 prazo para apresentação de emendas;
até 6/9 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
até 21/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
da Excelentíssima Senhora Presidente da República
a Mensagem nº 75, de 2013-CN (nº 349, de 2013,
na origem), solicitando a retirada do Projeto de Lei
nº 5, de 2013-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, crédito especial no valor de R$
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais), para o fim que especifica.
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 5, de 2013-CN, que vai ao arquivo.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
os seguintes Avisos de Ministros de Estado:
– Aviso nº 116, de 14 de agosto de 2013,
do Presidente do Banco Central do Brasil, em
resposta ao Requerimento nº 376, de 2013,
de informações, de iniciativa da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária.
– Aviso nº 1.453, de 14 de agosto de 2013,
do Ministro de Estado da Justiça, em resposta
ao Requerimento nº 575, de 2013, de informações, de autoria do Senador Jader Barbalho.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.

É lido o seguinte:

Dispõe sobre o exercício da profissão de
Gerontólogo e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regula o exercício da profissão de
Gerontólogo em todo território nacional.
Art. 2º O exercício da profissão de Gerontólogo
é privativo:
I – dos diplomados em Gerontologia por estabelecimentos de ensino superior oficiais ou reconhecidos;
II – dos diplomados como Tecnólogo em Gerontologia e Desenvolvimento Social por estabelecimentos
de ensino superior oficiais ou reconhecidos;
III – dos diplomados em curso similar no exterior,
após a revalidação e registro do diploma nos órgãos
competentes, bem como aos que tenham este exercício
amparado por convênios internacionais de intercâmbio.
Art. 3° São atividades do Gerontólogo:
I – realizar os serviços de atenção ao idoso em
seus diferentes níveis de complexidade, incluindo Centros de Convivência, Centros de Referência de Atenção Social, Centros-dia, Instituições de Longa Permanência para Idoso, Programas de Atenção Domiciliar,
Universidades Abertas à Terceira Idade e Unidades de
Referência na Saúde do Idoso;
II – realizar a avaliação gerontológica e elaborar
planos de atenção integral à pessoa idosa que considere as suas necessidades biopsicossociais;
III – planejar, organizar, coordenar, executar e
avaliar programas, serviços, políticas e modalidades
assistenciais ao idoso, comunidade e família, com
vistas à promoção do bem-estar e qualidade de vida
dos assistidos;
IV – promover a integração de equipes multiprofissionais que prestam assistência a pessoas idosas;
V – criar e conduzir programas socio-educativos
sobre o envelhecimento para a população em geral e
para profissionais de outras áreas que trabalham com
pessoas idosas;
VI – desenvolver intervenções para preparar as
pessoas para seu próprio envelhecimento e período
de aposentadoria, por meio de gestão de casos e intervenções educativas;
VII – formular novas políticas e programas de
atenção à população que envelhece;
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VIII – prestar consultoria, assessoria, auditoria e
emissão de parecer sob o ponto de vista gerontológico;
IX – prestar consulta gerontológica.
X – desenvolver pesquisas em Gerontologia.
Art. 4º São atividades do Tecnólogo em Gerontologia e Desenvolvimento Social:
I – desenvolver pesquisas na área de envelhecimento humano;
II – participar como técnico de nível superior em
grupos de saúde, sanitarismo, nutrição, fisioterapia e
educação;
III– integrar equipes profissionais no âmbito da
indústria farmacêutica e cosmética.
IV – atuar no recrutamento, administração, e em
parceria multiprofissional atuar na gestão, educação,
lazer e orientação em saúde e prevenção de doenças
em adultos idosos;
V – elaborar estudos, pesquisas e projetos na
área de gerontologia para melhorar, adaptar e inovar
os serviços de atenção ao idoso buscando soluções
para os problemas sociais e administrativos, ligados
ao envelhecimento humano.
Art. 5º Fica estabelecido o dia 24 de março como
o Dia do Gerontólogo.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Assistimos, no Brasil, a uma redução proporcional
da população jovem e a um aumento na proporção e
no número absoluto de idosos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
2009, o número de idosos no Brasil é de cerca de 21
milhões de pessoas, correspondendo a 11,3% do total da população. Destes, 16,5 milhões vivem na área
urbana e 3,4 milhões na área rural.
Nesse contexto e com a prevalência das condições crônicas e os novos arranjos familiares, a formação
acadêmica do gerontólogo proporciona desde soluções
que associem a excelência do cuidado e a manutenção
da qualidade de vida do idoso, até o gerenciamento
adequado dos recursos humanos e financeiros.
Define-se a gerontologia como a ciência que
estuda o processo de envelhecimento em suas mais
diversas dimensões, e se constitui, na prática, na ótica
atual, em uma especialidade de diferentes profissões.
A gerontologia é multidisciplinar, pois reúne conceitos
teóricos provenientes de diferentes disciplinas, em torno
do seu objeto de estudo. É interdisciplinar em função
da complexidade do fenômeno da velhice que exige
não apenas a união de conhecimentos existentes em
diversas disciplinas, mas também a construção de um
novo corpo de conhecimento científico que orienta a
sua prática. Assim, podemos dizer que a gerontologia
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é uma disciplina transversal, porque ela não pode ser
explicada sob a ótica de um ramo específico da ciência.1
A profissão de gerontólogo já é regulamentada
em outros países que tratam a questão do envelhecimento como um processo ao longo da vida.
Hoje, temos esses profissionais trabalhando em
planos de saúde, consultorias de preparação para
aposentadoria, núcleos de convivência para idosos,
hospitais-dia geriátricos, em centro-dia e na área da
educação, além de pesquisa básica principalmente
sobre a Doença de Alzheimer.
Não é demais enfatizar que os gerontólogos não
vêm para ocupar espaço de nenhum outro profissional
já estabelecido, mas sim para completar uma lacuna
existente que compreende todos os eixos do envelhecimento e todo o ciclo de vida.
Com a regulamentação da profissão cria-se uma
identidade profissional, exigindo-se do gerontólogo a
ética, e dando-lhe condições para exercer sua profissão
na sua amplitude de direitos, não permitindo a atividade de terceiros não qualificados tecnicamente e sem
formação adequada para o seu exercício.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
de todos os membros do Congresso Nacional para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O projeto que acaba de ser
lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 922, DE 2013
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas
pelo Senhor Ministro de Estado da Justiça as seguintes
informações, relativas à matéria veiculada pelo programa “Fantástico”, da TV Globo, no dia 11 de agosto de
2013, sobre o mercado clandestino de informações
pessoais que opera livremente no Brasil.
1. O Ministério da Justiça e o Departamento de
Polícia Federal estão tomando providências no sentido
de coibir esta prática criminosa? Quais?
1 Sofia Cristina Iost Pavarini, Marisa Silvana Zazzetta de Mendiondo, Elizabeth Joan Barham, Vania Aparecida Gurian Varoto, Carmen Lúcia Alves Filizola: A arte de cuidar do idoso: gerontologia
como profissão? in http://www.cuidardeidosos.com.br/wp-content/
uploads/2008/04/gerontologia%20como%20profiss%C3%A3o.pdf)
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2. A matéria informa que a venda ilegal de informações pessoais ocorreu inclusive dentro do próprio
Departamento de Polícia Federal. Que medidas judiciais e administrativas estão sendo tomadas no sentido de apurar a veracidade dos fatos mencionados no
referido programa de televisão?
3. A matéria também veicula notícia sobre a venda
ilegal de informações do Infoseg. Conforme descrição
encontrada no sítio eletrônico do Infoseg, sistema de
informações sob a coordenação da Secretaria Nacional
de Segurança Pública, órgão pertencente à estrutura
básica desse Ministério, “a Rede Infoseg hoje integra
os bancos de dados das secretarias de segurança
pública de todos os estados e Distrito Federal, incluindo termos circunstanciados e mandados de prisão; o
sistema de controle de processos do Superior Tribunal de Justiça; o sistema de CPF e CNPJ da Receita
Federal; o RENACH - Registro Nacional de Carteira
de Habilitação e RENAVAM - Registro Nacional de
Veículos Automotores, do Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN); o SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, do Exército; o SINARM
- Sistema Nacional de Armas, da Polícia Federal e o
SINIC - Sistema Nacional de Informações Criminais,
ambos da Polícia Federal. Estão em estudos e negociações outros sistemas para compor a grande Rede
Infoseg”. Trata-se, Senhor Ministro, de um conjunto de
informações que, se acessadas indevidamente, possui
altíssimo potencial de risco para os cidadãos e para a
segurança pública. Qual a estratégia do Ministério da
Justiça para enfrentar uma possível crise na área de
segurança da informação?
4. A Rede Infoseg sabidamente é uma grande
iniciativa na área de segurança pública, integrando
bancos de dados de diversos órgãos de todos os entes
da Federação. Contudo - todos já sabíamos -, qualquer
banco de dados que integre uma tal quantidade de informações pessoais dos cidadãos viria inevitavelmente
a se tornar alvo de ações criminosas. Trata-se de um
risco bastante previsível. Quais são as prevenções a
esse tipo de crime já existentes no âmbito do Infoseg?
Quais são os pontos vulneráveis do Infoseg que permitiram tal invasão?
Justificação
Devido à reportagem veiculada no programa “Fantástico”, da TV Globo, em 11 de agosto de 2013, ficou
mais evidente o problema da venda ilegal de dados
pessoais dos bancos de dados públicos, seja com a
finalidade de cometer crimes posteriores ou de mera
investigação pessoal.
A prática criminosa envolve agentes públicos que
têm acesso a tais informações em razão das funções
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que exercem, meliantes que exercem o papel de verdadeiros corretores desse mercado e dos compradores de tais informações. Já há uma grande estrutura
dinamizando essa atividade criminosa.
Este Requerimento vem externar a nossa preocupação com os riscos a que estão submetidos não
só os cidadãos, mas a própria estrutura de segurança
pública dos Estados e da União, e questionar o Senhor Ministro da Justiça sobre as medidas adotadas no
sentido de combater a referida prática, que, em nossa
opinião, já alcançou dimensões de crise na área de
segurança da informação.
Contando com o bom senso e a sensibilidade
política dos ilustres Pares, solicito apoio à presente
proposição
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba
de ser lido será despachado à Mesa para decisão nos
termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 923, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 221, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas
condolências à família do padre Lauro de Deus Nogueira Sobrinho, falecido no último dia 14 de agosto,
em Teresina Piauí, e informe especial ao Arcebispo
Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho.
Justificação
Conheci o padre Lauro de Deus Nogueira Sobrinho quando ele ainda era seminarista. Foi um sacerdote que em muitos momentos me apoiou. Na época
em que o Banco do Estado estava sendo fechado ele
esteve conosco e durante os meus mandatos e celebrava as missas em ação de graças. Ele tinha uma
sensibilidade social muito grande e conseguia contextualizar o evangelho para os dias atuais. Era um
grande evangelizador.
Padre Lauro produzia e apresentava o programa
Igreja Viva no canal 7 de Teresina e gravou vários CDs
com músicas católicas. Ele também realizava shows nas
paróquias da Arquidiocese e em todo Piauí. O padre
Lauro de Deus Nogueira Sobrinho, 47 anos, morreu
no último dia 14 de agosto, em Teresina.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 2013. – Senador Wellington Dias, (Líder PT).
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 170/2013-CRE
Brasília, 12 de agosto de 2013
Assunto: Aprovação de Requerimento
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal, comunico a Vossa Excelência a aprovação
do Requerimento nº 74, de 2013 – CRE, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin, que requer que esta
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
“solicite à Presidência do Senado Federal a colocação
de banner na página institucional da Casa para a divulgação da campanha Nossa Amazônia – dia NÃO à
privatização do nome da Amazônia!.”
Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O ofício que acaba de
ser lido será publicado e remetido à Secretaria de Comunicação Social.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Paulo Paim, por permuta com o Senador
Cristovam Buarque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Senador Alvaro Dias, quero falar, nesta segunda-feira,
sessão destinada aos debates, sobre um tema polêmico
que preocupa a todos, que é a chamada terceirização.
Sr. Presidente, falo da terceirização do trabalho
no panorama nacional, principalmente quanto à nossa atuação aqui no Congresso. Acompanho essa discussão com enorme interesse desde a época em que
atuava na Câmara dos Deputados.
Na verdade, a discussão sobre a terceirização e
a tentativa de flexibilizar os direitos dos trabalhadores
são um dos motivos que me trouxeram ao Senado Federal, por discordar, na época, de um projeto que ia à
linha de flexibilizar. Perdemos lá, eu propus que viesse
ao Senado, e aqui nós o derrubamos.
Mesmo quando eu era Deputado, participava ativamente desse debate, porque sempre tive o entendimento de que a terceirização levaria à precarização
dos direitos dos trabalhadores.
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Eu admito que esse debate foi criado sem a correta ponderação na visão dos trabalhadores, principalmente no tocante à defesa dos Direitos Fundamentais,
cravados e inscritos em nossa chamada Constituição
Republicana.
Recordo, antes mesmo desse tempo, quando o
Presidente Lula assumiu seu primeiro mandato e cumpriu uma promessa que foi a retirada de um projeto
que flexibilizava, na época, a CLT. Do mesmo modo, ele
sustou o desenvolvimento da terceirização proposta via
Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que altera o dispositivo da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e,
também, sobre a relação de trabalho nas empresas
prestadoras de serviços a terceiros.
Sr. Presidente, lamentavelmente, não foi possível
extinguir esse projeto que se manteve em tramitação –
e tramita até hoje – na Câmara dos Deputados. Mas,
vamos aos fatos mais recentes.
A proposta atual, ou seja, o PL nº 6.007, apresentado em 18 de julho de 2013, procura assegurar o
pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos trabalhadores terceirizados, o que eu
considero um avanço.
Hoje, tramitam no Congresso Nacional cerca de 60
proposições que tratam, mesmo indiretamente, sobre
o tema terceirização. Em muitas delas presenciamos
o caráter precarizante da relação de trabalho para os
trabalhadores terceirizados.
A redução de encargos e custos das empresas
aparece como pauta nem sempre subliminar em detrimento da correção quanto à folha de pagamento dos
trabalhadores. Enfim, tomar partido é uma expressão
que, nesse caso, assume sentido amplo e verdadeiro.
Duas correntes aguerridas se firmaram: uma defendendo a terceirização a todo custo; e outra corrente
oposta cerrando fileiras para impedir que esses projetos de terceirização possam avançar, ou seja, possam
ser aprovados.
É inegável que a quantidade de projetos com
problemas técnicos é alta, sendo até muitos inconstitucionais; provavelmente, o maior dos problemas.
A insegurança jurídica imposta aos trabalhadores por alguns deles é notória. No entanto, aceito que
eles serviram de disparadores para que tivéssemos
um processo de discussão nacional sobre o estado
da arte da terceirização no País.
Enfim, como eu dizia, nos tempos atuais, o tempo
de lutar a boa luta chegou. É imperativo que pensemos, e também a sociedade civil, em um marco legal
para a área, de modo que não abdiquemos da justiça
social, da segurança jurídica dos trabalhadores, nem
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das cláusulas pétreas relativas ao trabalho estimuladas pela nossa Constituição.
A Justiça do Trabalho revela que as ações judiciais
envolvendo a terceirização e seus contornos ou limites
têm-se tornado um gargalo praticamente intransponível.
Isso não tem a ver somente com o grande volume de
processos, mas também com a dificuldade na cobrança
daquilo que é devido aos trabalhadores. Tais empresas
terceirizadas, infelizmente, desaparecem, evaporam, e
as dívidas não se resolvem, com prejuízo, infelizmente,
para a parte mais frágil, ou seja, o trabalhador.
É o famoso “gato”, que, simplesmente, fecha as
portas. Já aconteceu, inclusive, aqui no Senado: a
empresa terceirizada fecha as portas, some, e, aí, a
polêmica fica entre a empresa que contratou a terceirizada e a chamada responsabilidade solidária, a que
sou favorável. O agente que emprega uma terceirizada,
o titular, tem de saber quem está contratando, porque,
senão, no meu entendimento, ele vai ter assumir a responsabilidade, a chamada responsabilidade solidária.
E, note-se, a dívida trabalhista, por exemplo,
muitas vezes chega a ser de cunho alimentar. O salário subtraído ao trabalhador pagaria a alimentação
e a sobrevivência de sua família, que está em xeque.
A questão, para a Justiça do Trabalho, é tão relevante, que a primeira audiência pública da história do
TST (Tribunal Superior do Trabalho) tratou justamente
da terceirização, ou seja, da precarização dos direitos
dos trabalhadores dos serviços terceirizados.
Somente no TST correm cerca de cinco mil recursos, além de outros milhares de processos que adentram, continuamente, os foros trabalhistas do Brasil,
sobre esse tema.
N��������������������������������������������
inguém pode discordar de que número tão elevado de ações, que valem muitos milhões de reais, poderia ser minorado por uma legislação que garantisse
corretamente os direitos do trabalhador terceirizado e
responsabilizasse o gestor ou o empresário que terceiriza, o que evitaria a ida do trabalhador à Justiça. Ou
seja, aqui de novo, repito, a responsabilidade solidária.
A questão da terceirização está imbricada a diversos aspectos econômicos importantes, como o
desenvolvimento global do comércio e a produção em
escala competitiva.
Este aspecto aponta, em tese, para a terceirizaçao como elemento propiciador, segundo alguns, de
condições que melhoram a competitividade.
Aponta também, Sr. Presidente, para o fato de
que há países, nossos competidores, em que os direitos trabalhistas não se desenvolveram como no Brasil,
permitindo assim a precarização máxima do trabalho
em prol de um certo, abro aspas, “bem-estar nacional”,
noção sociológica consubstanciada em um ideário que
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dificilmente um brasileiro ou brasileira aceitaria. É o
nosso caso, não aceitamos.
No entanto, a condição humana é distinta como
é distinta a geografia. No Vietnã, no Camboja, na China, em Bangladesh, onde se produz muito pagando-se
muito pouco, sem direitos trabalhistas e previdenciários
assegurados, os valores humanos refletem a cultura
local e não podemos efetivar um julgamento de valor
absoluto sobre essas nações.
O fato, porém, é que, nas condições de produção vigentes nesses países, não temos nós, aqui no
Brasil, condições de fazer um bom debate e combate
no campo da competição.
É importante registrar, mediante esses sim não e
as controvérsias, que a Anamtra (Associação Nacional
dos Magistrados do Trabalho) tem reiterado sua posição contrária à terceirização como forma de precarização dos direitos dos trabalhadores, segundo os juízes.
Diz a Anamatra: vamos trabalhar – e anunciamos
a todos – no sentido da rejeição do PL 4.330, de 2004,
que vai nesse sentido.
O aspecto global não é muito explorado, Sr. Presidente, na discussão da terceirização, mas ele também faz parte do composto em que devemos pensar
a terceirização.
Naturalmente, não desconhecemos que a especialização é necessária para que se aumente a produção. ��������������������������������������������
Existem princípios que tratam de como produzir mais, contra o cronômetro e contra a própria vida.
O serviço especializado custa mais caro e pode
ser vendido por mais dinheiro, mas exige formação
específica.
No Brasil, a terceirização está regulamentada para
vigilantes e para empresas dedicadas a conservação
e limpeza, como dispõe a Súmula 331, do Tribunal
Superior do Trabalho. Nessas áreas, a especialização
não é uma exigência de anos, mas de poucos meses
ou semanas. Por isso, temos de dividir os alcances da
terceirização.
Há uma terceirização mais imediata, se podemos
dizer isso, que representa o segmento de serviços que
demandam pouco investimento formativo, enquanto há
uma especialização mais exigente, que exige cursos
superiores em áreas de engenharia, de administração,
e por aí vai. Demandam mais tempo e, geralmente,
o conhecimento das famosas línguas, como inglês,
francês, ou línguas estrangeiras; especialização, normalmente, voltada às atividades fim.
No nosso entendimento, o projeto de terceirização deve ficar apenas com as atividades meio. Nas
atividades fim, para aquilo que a empresa se propõe
a produzir, o que deve haver é a contratação direta, via
CLT, como o TST deixa claro em sua última súmula.
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A Índia, por exemplo, país em que a terceirização representa um mercado de US$69 bilhões, fornece serviços de call center aos Estados Unidos por
um custo cerca de 60% menor do que se pagaria no
próprio território norte-americano.
A internacionalização de contratos de prestação
de serviços é uma vertente distinta da terceirização,
distinta daquilo que realizamos em território nacional,
localmente, mas também precisa levar em conta, de
modo geral, que a empresa estrangeira que contrata
o serviço deve também ser responsabilizada. Repito:
responsabilidade solidária. Se isso não ocorrer, estaremos participando em lucros para os quais podemos não ter contrapartida, ou seja, lá fora, se ganha,
e ganha muito, e o Brasil, os trabalhadores, no caso,
é que perdem.
Diversas empresas estrangeiras já exploram mão
de obra brasileira superqualificada, como no caso de
programadores em linguagens de programação chamadas Java e Cobol. Queremos saber em que condições isso está sendo feito.
Também tendo a entender, a dialogar, sem maiores problemas, na linha daqueles que dizem que a terceirização, na atividade meio, é inevitável, é um produto
dos tempos, ou é uma das multivariadas formas com o
que se disfarçam e sobrevivem aqueles que não querem cumprir o que manda a CLT.
Não é o Estado mínimo que retira de si parte
das incumbências, delegando poderes e, sobretudo,
responsabilidades? As empresas que não querem
se preocupar com a vigilância do seu patrimônio ou
que não têm interesse em possuir funcionários para
limpeza, conservação, encontram na terceirização de
serviço uma forma de se dedicarem exclusivamente
a seu produto final. Se as empresas de terceirização
mantêm-se distantes dessa atividade final, dizemos que
exerce uma atividade meio, que não se confunde com
o fornecimento de mão de obra especializada para a
atividade fim dessas empresas. Essa distinção, vamos
encontrá-la dentro da discussão ora travada aqui no
Congresso Nacional.
Deve-se terceirizar apenas as atividades meio ou
é possível terceirizar as atividades fim, igualmente?
Claro que não. Só podemos terceirizar, pela própria
Súmula do TST, repito, a atividade meio, e, ainda, repito, com responsabilidade solidária.
A polêmica em torno do assunto surge com o
aparecimento da própria terceirização no País, na
década de 1970, na onda da chamada terceira revolução industrial.
Com a globalização e seus encantos, a terceirização só cresceu. Era uma tendência mundial que
indicava maior produtividade e maior qualidade de
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serviços e produtos, com redução de custos no processo de produção, conforme alguns. Eu acho que a
terceirização não leva à melhor qualidade.
Com o tempo, descobrimos facetas de terceirização que são alarmantes. Vamos aos dados: em somente uma reunião da Comissão de Direitos Humanos
do Senado, na época em que lá eu era Presidente, em
2012, soube, por um dos convidados, com horror, que
os acidentes de trabalho entre os empregados das
empresas terceirizadas constituem 80% dos acidentes
totais. De cada dez acidentes, oito são de empresas
terceirizadas, inclusive na Petrobras.
O percentual de mortes também é altíssimo: de
cada cinco mortos em acidente de trabalho, quatro
são em empresas terceirizadas. Significa o quê? No
debate que fizemos hoje na Comissão na parte da
manhã, foi dito que os trabalhadores de empresas
terceirizadas não têm as mesmas condições de segurança do trabalho do que aqueles contratados pela
CLT. É lastimável, é uma discriminação hedionda com
aqueles que ganham praticamente a metade do que
ganha um celetista.
Pode-se dizer que a desproteção ao trabalhador
terceirizado, pode-se dizer, é absoluta. Não queremos
que uma liberação geral de terceirização torne esses
números uma marca de mercado do trabalho brasileiro, em desrespeito total ao que diz a Convenção 155
da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que
impõe a responsabilização solidária – de que tenho
falado tanto aqui – na saúde e na segurança dos trabalhadores da empresa-mãe, da empresa mater, aquela
que contrata a empresa que está terceirizando para
a atividade meio.
Estudo recente de 2011 das Centrais Sindicais
e do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) vem demonstrando
que o trabalhador terceirizado fica 2,6 anos a menos
no emprego, tem uma jornada de três horas a mais,
semanalmente, e ganha, como eu dizia antes, pouco
mais da metade do que um que não é terceirizado, ou
seja, em torno de 60%.
Os dados coligidos mostram que a terceirização
precariza as condições de trabalho, fragiliza o vínculo
trabalhista, dispersa a organização dos trabalhadores
e reduz, efetivamente, seus direitos no setor público e
no setor privado. Digo e repito: no setor público e também no setor privado.
Por isso, Sr. Presidente, acredita-se que a aprovação do PL 4.330, de 2004, ensejará a terceirização
desmedida e sem responsabilidade social, esvaziando
a eficácia dos direitos dos trabalhadores e construindo,
assim, a mais rigorosa reforma flexibilizadora dos di-
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reitos trabalhistas pós-Constituição de 1988. Por isso,
somos contra.
Segundo o texto do abaixo-assinado do próprio
Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, esse
projeto trará um retrocesso enorme nas relações capital-trabalho no Brasil.
Repito uma pergunta impactante que foi formulada por um dos convidados em uma das audiências
públicas sobre o tema que presidi na Comissão de
Direitos Humanos:
Como a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal pode abraçar uma legislação que, sabidamente,
levará a mais mortes, mais acidentes, precarização e,
ainda, sequelas que deixarão marcas para toda vida
entre os trabalhadores – quando não morrerem devido
a essa falta de acompanhamento e de instrumentos
que lhe deem segurança no trabalho?
É bom para o País ou as pessoas? Claro que
não. É bom para que haja mais acidentes do trabalho?
Claro que não. Quem paga a conta?
Já está comprovado, Sr. Presidente, com dados
oficiais, que o Brasil gasta em torno de R$75 bilhões
por ano devido aos acidentes no trabalho. Essa conta, Sr. Presidente – estou indo agora para o final –,
naturalmente, quem paga somos nós, quem paga é a
sociedade brasileira, mas quem perde, primeiro, é o
trabalhador, que perdeu devido às sequelas ou à morte.
O PL n° 4.330, que virá para o Senado, precisará, sim, ser discutido com muito cuidado para que
a balança da vida vença a balança da morte que ele
representa. O PL n° 4.330, de 2004, representa o lado
forte da morte. Afinal, os trabalhadores têm de ser mais
que meros apêndices de carne numa máquina de aço.
Outro aspecto que temos de discutir no Senado
é a questão do trabalho escravo. Há situações lamentáveis vistas em todo o País.
Cito, sobretudo, a facilidade de uma empresa
terceirizada contratar outra empresa terceirizada, e
assim por diante, como recentemente vimos em São
Paulo, no setor têxtil, o que provoca, ao fim e ao cabo,
diluição de responsabilidades.
A subcontratação engana o trabalhador, que não
sabe a quem demandar.
Os números do mundo do trabalho terceirizado
impressionam: o Brasil deve possuir dez ou onze milhões de terceirizados, o equivalente a 31% dos cerca
de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com
carteira assinada no País.
Então, meus amigos, a luta envolve muitas almas,
naturalmente corações e mentes. Queremos, todos
nós, trabalhar para que, se for regulamentada a terceirização, ocorra na linha de assegurar todos os direitos
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celetistas a esses trabalhadores e, naturalmente, que
lhes estejam asseguradas condições dignas de trabalho.
Vamos buscar essas regras, sem esquecer que
temos uma Constituição que possui posição firme contra qualquer tipo de atuação que ofenda a dignidade
da pessoa humana e o valor social do trabalho.
Não vamos esquecer que a mais alta Corte da
Justiça Trabalhista do País possui posição firmada no
assunto, conforme citamos, a Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho.
Em resumo, muito há para discutir. Os pontos
básicos que empregados e empregadores se devem
perguntar são os seguintes:
1) A terceirização valerá para atividades meio?
Para atividades fim? Não. Só para atividades meio.
2) Como fica a responsabilidade da empresa contratante em relação às suas obrigações trabalhistas?
Ela será considerada solidária? Se depender de mim,
claro que será considerada solidária.
3) E quanto aos direitos trabalhistas dos terceirizados? As vantagens do trabalhador não terceirizado lhes serão estendidas? Se depender de mim, sim,
inclusive a representação sindical.
4) Como fica a terceirização no serviço público?
Se depender de mim, o serviço público deve contratar
todos pela CLT.
Por fim, o ambiente de trabalho, a terceirização
como meio de evasão fiscal, os bancários, a organização do Estado brasileiro, a jornada de trabalho, a remuneração, a contribuição previdenciária, a rotatividade,
a questão de gênero nas empresas, o assédio moral
e sexual, a discriminação racial, a qualificação e a especialização no trabalho, a responsabilidade solidária,
os benefícios, como convênio médico e alimentação, a
representação sindical, a questão do transporte gratuito, a questão do vale alimentação. São muitos temas
que nós vamos ter de tratar.
Por muito tempo esperei esse momento. O dia
escolhido para a votação do PL n° 4.330, de 2004, na
Câmara, não poderia nos trazer maior preocupação,
afinal foi escolhido, agora, o mês de agosto.
Eu tenho uma inabalável vontade, Sr. Presidente,
de defender o trabalhador e a trabalhadora brasileiros
para que não aconteça o que está sendo apontado no
horizonte.
Tomarei como norte a indicação da ANAMATRA
(Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho) que apresentou uma legislação que seja
máxima na responsabilidade de todos, a empresa tomadora da mão de obra e a empresa prestadora de
serviços, e mínima na autorização da terceirização.
Máxima responsabilidade e mínima na autorização. Pode parecer duro, mas se não houver um núcleo
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bom e firme nesse projeto, para ser submetido à sanção
presidencial, o risco de voltar à situação de desordem,
de desarmonia vai prevalecer.
A terceirização, atualmente, não está gerando emprego, mas trabalho precário, o que é bem diferente. O
que gera emprego é o crescimento econômico, e este
tem de ser pensado em termos macroeconômicos, no
ganho social, com responsabilidade inclusive ambiental. Responsabilidade ambiental e social.
Muito mais que olhar com a visão do lucro, que
é uma visão egoísta, temos de pensar nas vidas, sem
que isso implique necessariamente trazer prejuízo à
economia do País, ao desenvolvimento sustentável.
Nós podemos combater a precarização e apostar no
desenvolvimento sustentável da economia do País.
Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço a V. Exª que considere na íntegra o meu
pronunciamento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a terceirização.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
abordar hoje um tema polêmico, mas é um debate que
precisa ser enfrentado.
Falo da terceirização do trabalho no panorama
brasileiro, principalmente quanto à atuação legislativa
do Congresso Nacional.
Acompanho essa discussão com enorme interesse desde a época em que atuava na Câmara dos
Deputados.
Na verdade, a discussão sobre terceirização e
a tentativa de flexibilizar os direitos do trabalhador, foi
um dos motivos que me trouxeram ao Senado Federal.
Mas mesmo quando era deputado, e tinha que
enfrentar as forças existentes na Câmara, tanto na época como agora, com cerca de 250 deputados – quase
metade daquela Casa – com ligações com o universo
empresarial, eu sempre quis levar adiante a batalha
contra o projeto de terceirização.
Na época, eles queriam emplacar um projeto que
permitiria que o negociado estivesse acima do legislado.
Ele foi criado sem a correta ponderação da situação dos trabalhadores, principalmente no tocante
à defesa de seus direitos fundamentais, inscritos na
nossa Constituição republicana.
Recordo, antes mesmo desse tempo, quando o
Presidente Lula, ao assumir seu primeiro mandato,
cumprindo promessa de campanha, solicitou a retirada de projeto que flexibilizava a CLT (Consolidação
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das Leis do Trabalho), já aprovado na Câmara e em
discussão no Senado.
Do mesmo modo, ele sustou o desenvolvimento
da terceirização proposta pelo Poder Executivo no Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que altera o dispositivo
da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e
dispõe também sobre a relação de trabalho nas empresas prestadoras de serviços a terceiros.
Lamentavelmente não foi possível extinguir esse
projeto, que se manteve em tramitação e ainda existe
na Câmara dos Deputados.
A proposta mais recente, o PL nº 6.007, apresentado em 18 de julho de 2013, procura assegurar o
pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos trabalhadores terceirizados.
Hoje tramitam no Congresso Nacional cerca de
sessenta proposições que tratam, mesmo indiretamente, sobre o tema.
Em muitas delas, presenciamos o caráter precarizante da relação de trabalho para os trabalhadores
terceirizados.
A redução de encargos e custos das empresas
aparece como pauta nem sempre subliminar, em detrimento da correção quanto à folha de pagamento
dos operários.
“Tomar partido” é uma expressão que, neste caso,
assume sentido amplo e verdadeiro. Duas correntes
aguerridas se firmaram, uma defendendo a terceirização a todo custo e a outra, corrente oposta, cerrando
fileiras para impedir que projetos irresponsáveis sobre
terceirização, que feriam e ferem o processo legislativo e o Direito do Trabalho, fossem levados adiante.
É inegável que a quantidade de projetos com problemas técnicos é alta, sendo a inconstitucionalidade
provavelmente o maior desses problemas.
A insegurança jurídica imposta aos trabalhadores, por alguns deles, é notória. No entanto, aceito
que eles serviram de “disparadores” de um processo
de discussão nacional sobre o estado da arte da terceirização no País.
O tempo de lutar a boa luta chegou. É imperativo que pensemos – e também a sociedade civil – em
um marco legal para a área, de modo que não abdiquemos da justiça social, da segurança jurídica dos
trabalhadores, nem das cláusulas pétreas relativas ao
trabalho estipuladas pela nossa Constituição Federal.
A Justiça do Trabalho revela que as ações judiciais envolvendo a terceirização e seus contornos
ou limites têm se tornado um gargalo praticamente
intransponível...
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Isso não tem a ver somente com o grande volume de processos, mas também com a dificuldade
na cobrança daquilo que é devido aos trabalhadores.
Tais empresas terceirizadas desaparecem, “evaporam”, e as dívidas não se resolvem, com prejuízo
para a parte mais frágil, o trabalhador.
E, note-se, a dívida trabalhista é de cunho alimentar. O salário subtraído ao trabalhador pagaria a
alimentação e a sobrevivência da sua família.
A questão, para a Justiça do Trabalho, é tão relevante que a primeira audiência pública da história do
TST (Tribunal Superior do Trabalho) tratou justamente
da “terceirização”.
Somente no TST correm cerca de 5 mil recursos,
além de outros milhares de processos que adentram
continuamente os fóruns trabalhistas do Brasil.
Ninguém pode discordar de que o número tão
elevado de ações, que valem muitos milhões de reais,
poderia ser minorado por uma legislação que garantisse corretamente os direitos do trabalhador terceirizado e responsabilizasse o gestor ou o empresário que
terceiriza, o que evitaria a ida do trabalhador à justiça.
A questão da terceirização está imbricada com
diversos aspectos econômicos importantes, como o do
desenvolvimento global do comércio e o da produção
em escala competitiva...
Este aspecto aponta, em tese, para a terceirização como elemento propiciador de condições ótimas
para a competitividade.
Aponta também, Senhor Presidente, para o fato
de que há países, nossos competidores, em que os
direitos trabalhistas não se desenvolveram como no
Brasil, permitindo a precarização máxima do trabalho
em prol de um certo bem-estar nacional, noção sociológica consubstanciada em um ideário que dificilmente
um brasileiro ou brasileira aceitaria.
No entanto, a condição humana é distinta como
é distinta a geografia. No Vietnã, no Camboja, na China, em Bangladesh, onde se produz muito pagando-se
muito pouco, sem direitos trabalhistas e previdenciários
assegurados, os valores humanos refletem a cultura
local, e não podemos efetivar um julgamento de valor
absoluto sobre essas nações.
O fato, porém, é que, nas condições de produção
vigentes nesses países, não temos nós, aqui no Brasil,
condições de opor-lhes competição em alguns produtos.
É importante registrar que a ANAMATRA tem
reiterado sua posição contrária à terceirização como
forma de precarização dos direitos dos trabalhadores.
Ela irá trabalhar como já anunciou em audiência
pública que promovemos, a rejeição do PL 4.330/2004.
Sr. Presidente, o aspecto global não é muito explorado na discussão da terceirização, mas ele tam-

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

bém faz parte do composto em que devemos pensar
a terceirização.
Naturalmente não desconhecemos que a especialização é necessária para que se aumente a produção.
Existem princípios que tratam de como produzir mais,
contra o cronômetro e contra a própria vida.
O serviço especializado custa mais caro – e pode
ser vendido por mais dinheiro – mas exige formação
específica.
No Brasil a terceirização está regulamentada para
vigilantes e para empresas dedicadas à conservação
e limpeza, como dispõe a Súmula nº 331 do TST.
Nessas áreas a especialização não é uma exigência de anos, mas de poucos meses ou semanas.
Por isso, temos de dividir os alcances da terceirização.
Há uma terceirização mais imediata, se podemos
dizer isso, que representa o segmento de serviços que
demandam pouco investimento formativo, enquanto há
uma especialização mais exigente, que exige cursos
superiores em áreas de engenharia, de administração,
etc., que, por sua vez, demandam mais tempo e geralmente o conhecimento do inglês ou de outra língua
estrangeira, especialização normalmente voltada às
atividades-fim.
No nosso entendimento, o projeto da terceirização
deve atender apenas as atividades-meio...
Nas atividades-fim, para aquilo que a empresa
se propõe produzir, o que deve haver é contratação
direta, como o TST deixa a entender em sua Súmula.
A Índia, por exemplo, país em que a terceirização representa um mercado de 69 bilhões de dólares,
fornece serviços de call center (telefonia) aos Estados
Unidos por um custo cerca de 60% menor do que se
pagaria em território americano.
A internacionalização de contratos de prestação
de serviços é uma vertente distinta da terceirização,
distinta daquela que realizamos em território nacional,
localmente, mas também precisa levar em conta – de
modo legal – a empresa estrangeira que contrata o
serviço.
Se isso não ocorrer, estaremos participando em
lucros para os quais podemos não ter contrapartida.
Diversas empresas estrangeiras já exploram mão
de obra brasileira superqualificada, como no caso de
programadores em linguagem de programação Java
e Cobol.
Queremos saber em que condições isso está
sendo feito.
Também tendo a aceitar, sem maiores problemas, que a terceirização é inevitável. É um produto
dos tempos.
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Ou é uma das multivariadas formas com que se
disfarça e sobrevive o capitalismo. O próprio Estado
atual faz coisa similar.
Não é o Estado Mínimo que retira de si parte das
incumbências antigas, delegando poderes e, sobretudo, responsabilidades?
As empresas que não querem se preocupar com a
vigilância de seu patrimônio, ou que não têm interesse
em possuir funcionários para a limpeza e conservação
de suas dependências, encontram na terceirização
desses serviços uma forma de se dedicarem exclusivamente ao seu produto final.
Se as empresas de terceirização mantêm-se
distantes dessa atividade final, dizemos que exercem uma atividade-meio, que não se confunde com
o fornecimento de mão de obra especializada para a
atividade-fim de determinada empresa.
Essa distinção, vamos encontrá-la dentro da discussão ora travada no Congresso Nacional.
Deve-se terceirizar apenas as atividades-meio
ou é possível terceirizar as atividades-fim igualmente?
A polêmica em torno do assunto surgiu com o
aparecimento da própria terceirização no País, na
década de 1970, na onda da chamada “terceira revolução industrial”.
Com a globalização, e seus encantos, a terceirização só cresceu. Era uma “tendência” mundial que
indicava maior produtividade e maior qualidade de
serviços e produtos, com redução de custos no processo de produção.
Com o tempo descobrimos facetas da terceirização que são alarmantes. Em uma sessão da Comissão
de Direitos Humanos do Senado, presidida por mim,
em 2012, soube por um dos convidados – com horror,
confesso – que os acidentes de trabalho entre os empregados de empresas terceirizadas constituíam 80%
dos acidentes totais.
O percentual de mortes também é este: de cada
cinco mortos, quatro estão em empresas terceirizadas.
A desproteção ao trabalhador terceirizado, pode-se dizer, é absoluta. Não queremos que uma liberação
geral de terceirizações torne esses números uma marca
do mercado de trabalho brasileiro, em desrespeito à
Convenção n º 155, da OIT (Organização Internacional
do Trabalho), que impõe a responsabilização solidária
na saúde e na segurança dos trabalhadores.
Estudo recente, de 2011, da CUT (Central Única
dos Trabalhadores) e do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos)
tem demonstrado que o trabalhador terceirizado fica
2,6 anos a menos no emprego, tem uma jornada de
três horas a mais semanalmente e ganha 27% menos. Por quê?
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Os dados coligidos mostram que a terceirização
precariza as condições de trabalho, fragiliza o vínculo
trabalhista, dispersa a organização dos trabalhadores
e reduz efetivamente seus direitos, seja no setor público ou privado.
Por isso, acredita-se que a aprovação do PL nº
4.330, de 2004, “ensejará a terceirização desmedida
e sem responsabilidade social, esvaziando a eficácia
dos direitos dos trabalhadores e constituindo, assim,
a mais rigorosa reforma flexibilizadora de direitos trabalhistas pós Constituição de 1988”, segundo texto do
abaixo-assinado do Ministério Público do Trabalho, de
Minas Gerais.
Repito uma pergunta impactante que foi formulada por um dos convidados em uma das audiências
públicas que requeri, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, para discutir a terceirização
– como a Câmara dos Deputados ou o Senado
Federal pode abraçar uma legislação que sabidamente
levará a mais acidentes e mortes?
É bom para o País as pessoas morrerem? É bom
que haja mais acidentes do trabalho? Quem paga
essa conta?
– Essa conta, naturalmente, quem paga somos
nós e não os empresários de empresas terceirizadas.
E o PL nº 4.330, de 2004, como virá ao Senado,
precisará ser rediscutido para que a balança da vida
vença a balança da morte...
Afinal, os trabalhadores têm de ser mais que meros apêndices de carne numa máquina de aço.
Outro aspecto que temos de discutir no Senado
é a questão do trabalho escravo. Há situações, flagradas pela fiscalização trabalhista, que mostram que a
terceirização também mantém liames estruturais com
o trabalho escravo.
Cito sobretudo a facilidade de uma empresa terceirizada contratar outra empresa terceirizada e assim
por diante, o que provoca, ao fim e ao cabo, diluição
de responsabilidades. A subcontratação engana o trabalhador que não sabe a quem demandar.
Os números do mundo do trabalho terceirizado
impressionam: o Brasil deve possuir 10 ou 11 milhões
de terceirizados, o equivalente a 31% dos 33,9 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com carteira
assinada no País.
Então, meus caros ouvintes, a luta envolve muitas
almas e muitos corpos. Queremos, todos nós, regras
melhores, que melhorem a vida desses milhões de
brasileiros, que partilham a mesma nação, que podemos chamar de irmãos.
Vamos buscar essas regras, sem esquecer que
temos uma Constituição Federal que possui posição
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firme quanto à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho.
Não vamos esquecer que a mais alta corte de
justiça trabalhista do País possui posição firmada no
assunto, conforme citamos [Súmula nº 331/TST].
Em resumo, muito há para discutir. Os pontos
básicos que empregados e empregadores se devem
perguntar são os seguintes:
1) a terceirização valerá para atividades-meio e
para atividades-fim?;
2) como fica a responsabilidade da empresa contratante em relação às obrigações trabalhistas? ela será
considerada solidária? a empresa poderá escolher o
regime de contratação – solidária ou não-solidária?;
3) e quanto aos direitos trabalhistas dos terceirizados? as vantagens do trabalhador não terceirizado
lhes serão estendidas? como fica a representação
sindical?; e
4) como fica a terceirização no serviço público?
Outras questões – o ambiente de trabalho, a terceirização como meio de evasão fiscal, os bancários,
a organização do Estado brasileiro, a jornada de trabalho, a remuneração, a contribuição previdenciária,
a rotatividade, a questão de gênero nas empresas
terceirizadas, o assédio moral e sexual, a qualificação
e a especialização no trabalho, a responsabilidade
solidária, os benefícios, como convênio médico e alimentação, a representação sindical – também serão
atacadas, garanto-lhes.
Por muito tempo esperei este momento. O dia
escolhido para a votação do PL nº 4.330, de 2004, na
Câmara dos Deputados, não poderia nos trazer maior
indício de vitória, afinal foi escolhido o dia 13 de agosto.
Srªs e Srs. Senadores, eu tenho uma inabalável
vontade de defender o trabalhador e a trabalhadora
brasileiros na discussão da terceirização, participando do debate, propondo soluções, afastando propostas viciosas.
Tomarei como norte a indicação que a ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho) apresentou: uma legislação que seja máxima na responsabilidade de todos, empresa tomadora
de mão de obra e empresa prestadora de serviços, e
mínima na autorização da terceirização.
Máxima responsabilidade e mínima autorização.
Pode parecer duro, mas se não houver um núcleo bom
nesse projeto, para ser submetido à sanção presidencial, o risco de voltar à situação atual, de desordem,
de quase anomia, prevalecerá.
A terceirização, atualmente, não está gerando
emprego, mas trabalho precário, o que é bem diferente.
O que gera emprego é o crescimento econômico,
e este tem de ser pensado em termos macroeconô-
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micos, no ganho social, muito mais que em termos de
empresários que querem lucrar de forma egoísta com a
terceirização, sem que isso implique necessariamente
desenvolvimento econômico para o País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido na
forma do Regimento, Senador Paim.
Gostaria de pedir a V. Exª, Senador Paulo Paim,
que presida a sessão, já que eu sou o próximo orador.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que presidiu
a sessão até o momento. S. Exª é o segundo orador
inscrito, pois a minha inscrição foi uma troca com o
Senador Cristovam Buarque.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Presidente Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, está muito em discussão,
inclusive na imprensa, o chamado orçamento impositivo.
Eu já começaria a discordar do termo impositivo.
Eu preferiria um termo um pouco mais suave a obrigatório, pois o que é impositivo é imposto.
Na verdade, o nosso Orçamento atual deveria
ser todo ele impositivo. Aliás, quando presidia este
Senado, o Senador Antonio Carlos Magalhães apresentou uma proposta de ser todo o orçamento de fato
impositivo. Isto é, se a União, depois de aprovado o
Orçamento, resolve remanejar ou acrescentar alguma
coisa, manda uma mensagem para o Congresso, onde
este assunto será discutido.
Fico tentando compreender por que dizem assim:
“São R$10 milhões que cada Parlamentar deverá colocar no Orçamento!”; isso para atender os Municípios,
as universidades federais, como é o caso lá de Roraima, e tantas outras obras que não são muitas vezes
específicas, mas elas são o reflexo das demandas que
recebemos dos Municípios, das instituições de ensino
e de várias outras instituições.
Esses R$10 milhões parece que é um valor estrondoso se comparado com outra coisa, mas se compararmos os R$10 milhões para cada Parlamentar
nós teremos um valor que não chega a 1% da receita
líquida e a 3% do orçamento bruto.
Para termos um exemplo, no ano passado, o Orçamento da União foi R$2 trilhões 225 bilhões, e veja
quanto foi liberado de emendas para os Parlamentares. E o que é pior: do jeito que está o Orçamento, ele
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não é obrigatório, ele não é impositivo, ele é objeto de
barganha, que submete o Congresso aos caprichos
do Presidente de plantão, dos Ministros de plantão.
Então temos que, de fato, até para que nós possamos ser, como diz a Constituição, um poder independente e harmônico com o Executivo, neste caso,
temos de ter o direito de realmente colocar no orçamento, uma vez que é praticamente isso que se faz.
Porque praticamente não se reforma o Orçamento que
vem do Governo.
É bom lembrar que a origem do Parlamento ocorreu justamente na época dos reis, para controlar os
gastos dos impostos que os reis usavam para seus
banquetes, para os seus palácios, para construir, enfim, e manter a corte numa situação nababesca, enquanto que a plebe vivia na miséria e só com o direito
de pagar imposto.
Na verdade, o papel do Poder Legislativo, talvez
o mais importante, é justamente debruçar-se sobre
orçamento, aprovar ou rejeitar algum item e incluir
aquelas demandas dos Municípios, que não são os
técnicos de nenhum Ministério que vai a Município algum saber quais são as demandas daquele Município.
São os técnicos e burocratas dos Ministérios que são
capazes de avaliar que essa ou aquela necessidade
de um Município ou de um Estado é maior do que a
que eles pensam atrás das suas escrivaninhas.
Então, acho que esse orçamento que já se votou
em primeiro turno na Câmara e que, em breve, deve
ser votado em segundo turno tem aqui no Senado um
apoio maciço, porque aqui nós, Senadores, representamos igualmente todos os Estados da Federação. Aqui
o menor Estado tem três Senadores e o maior Estado
tem também três Senadores.
É inconcebível que nós estejamos no século XXI
com um tipo de orçamento em que as emendas que
você coloca para os seus Estados e Municípios são
liberadas ao bel-prazer do Ministro, da Presidente da
República, porque, dependendo de como se comporta o Parlamentar – se ele é mais alinhado ou menos
alinhado, se ele é da base de apoio ou da oposição –,
ele tem um tratamento diferenciado. Isso não é democrático. Isso não é constitucional.
Portanto, quero aqui fazer a defesa até antecipada, Senador Aloysio, dessa emenda que está na
Câmara e que já foi votada em primeiro turno, para
que nós, de fato, este ano ainda, possamos tornar o
Congresso Nacional, o Parlamento Nacional um Parlamento de fato independente e harmônico.
É evidente que, pela minha experiência, o mais
sério é que o Parlamentar, por exemplo, coloque o
recurso para construir uma escola em um Município
X do interior e aí o burocrata do Ministério acha que
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aquele Município, por ter tantos mil habitantes, não
precisa de uma escola. Para dar um exemplo importante de uma escola; assim como um posto médico,
uma unidade mista.
Resultado: se as emendas parlamentares representam menos de 1% da receita líquida do Orçamento,
não vejo nenhum absurdo que tenhamos estabelecido, já no Orçamento, a obrigatoriedade de o Poder
Executivo liberar as emendas, liberar e fiscalizar. E aí
é um papel que cabe muito mais ao Poder Executivo,
por meio dos órgãos de fiscalização – dos Tribunais
de Contas dos Municípios, que alguns Estados têm;
do Tribunal de Contas dos Estados, que todos os Estados têm; e do Tribunal de Contas da União –, que
fazem relativamente um trabalho bom.
O que é mais importante é que haja isso, ou seja,
que se libere a emenda, porque ela é fruto, efetivamente do trabalho parlamentar, daquele parlamentar
que teve o cuidado de ouvir os prefeitos, os vereadores, ou ainda, a reitoria de uma universidade ou de
um instituto federal de ensino tecnológico. O que não
pode é simplesmente porque fulano de tal tem uma
atitude independente, ele tem liberada parte de suas
emendas; se ele é um opositor firme, ele também vai
ter só parte, se tiver, de suas emendas liberada. Isso
não condiz com um Estado moderno, no século XXI,
numa democracia de que nós nos gabamos de estar
trilhando há algumas décadas.
É preciso, de fato, aperfeiçoarmos esses mecanismos tanto legislativos quanto dos órgãos executivos
de fiscalização. Inclusive, a própria União tem a sua
Controladoria-Geral, que tem feito um trabalho bom.
Então, além do Tribunal de Contas da União, há a
Controladoria, que se debruça sobre esses convênios.
É muito importante que, ao liberar o recurso, de
fato, os Ministérios acompanhem o desenrolar da aplicação do orçamento. Aqui ninguém está pretendendo
fazer emendas... Eu, pelo menos, Senador Paim, nunca
coloquei uma emenda para festas; nunca coloquei uma
emenda para uma coisa que não fosse, de fato, para
obras de infraestrutura, de saneamento, de promoção
da educação ou da saúde, porque, de fato, não há
como pensar o trabalho... E o pior, Senador Aloysio, é
que o trabalho legislativo, muitas vezes, é medido pela
população do município pela quantidade de recursos
que aquele parlamentar leva para o município; não é
medido pela atuação do parlamentar de fiscalizar, de
denunciar, de apresentar projetos. Então, pelo lado da
população do município, a avaliação é sempre mensurada pelo quanto o parlamentar trouxe de dinheiro
para o município, e pronto! Aí, alguns abençoados, que
são chegados ao círculo íntimo do governo, têm suas
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emendas aprovadas na íntegra, enquanto alguns sofrem essas mutilações nas suas pretensões.
Portanto, o meu pronunciamento não é contra a
Presidente da República, não é contra, especificamente, o ministro a, b ou c; é contra o modelo. O modelo
está errado! O modelo está completamente errado ao
querer punir os parlamentares por essa ou aquela posição e, ao mesmo tempo, premiar alguns que ficam,
digamos, no círculo mais íntimo do Poder.
Então eu queria aqui, como disse, fazer este registro. Ainda vai haver o segundo turno na Câmara,
mas que nós, desde já, possamos nos conscientizar,
analisando essa questão, porque de há muito – de há
muito mesmo –, o Parlamento já tentou várias vezes
fazer com que o Orçamento todo fosse impositivo ou
obrigatório, o que, aliás, seria o ideal. Nos países desenvolvidos todo orçamento é impositivo.
Aqui, o que se está tentando, com essa proposta
que tramita na Câmara, é apenas tornar obrigatórias
as emendas que os parlamentares aprovaram na Comissão Mista do Orçamento.
Costuma-se dizer que nós temos, realmente,
como orçamento uma peça de ficção. Nós trabalhamos
duro para aprovar o Orçamento, e, depois, o governo o
executa como quer, da forma que quer, até mesmo a
parte que não diz respeito às emendas parlamentares.
Então, encerro, Senador Paim, dizendo que é
uma missão muito importante que têm a Câmara dos
Deputados e o Senado, qual seja, a de colocar ordem,
diria até, limpar dessa operação de liberação de verbas,
os conchavos e, como se diz no popular, o “toma lá
dá cá”, para que possamos ter, de fato, tanto o Poder
Executivo quanto o Poder Legislativo, independentes,
harmônicos e, sobretudo, criteriosos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Convido o Senador Mozarildo
Cavalcanti para assumir a presidência dos trabalhos.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB
de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
venho à tribuna, nesta segunda-feira, para expressar
a minha profunda indignação diante de declarações
do Ministro Gilberto Carvalho, publicadas no jornal O
Estado de S. Paulo na sua edição de domingo.
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O Ministro Gilberto Carvalho, numa curta declaração a respeito do veto aposto pela Presidente da
República ao projeto de lei que punha fim à cobrança,
hoje abusiva, de um adicional de 10% sobre a multa
devida pelos empregadores no caso de dispensa imotivada, multa esta aplicada sobre o saldo do FGTS,
declara algo que, no meu entender, é um insulto ao
Congresso Nacional ou, pelo menos, à grande maioria
dos membros do Congresso Nacional.
Li estarrecido essa declaração, que, provavelmente, atinge também V. Exª, Sr. Presidente, bem
como o Senador Alvaro Dias e todos os Senadores
que participaram da votação dessa matéria no Senado, onde, por unanimidade, pelo voto favorável de 62
Senadores, portanto sem nenhum voto ou nenhuma
abstenção, todos os Senadores que participaram da
votação dessa matéria votaram em pôr fim à multa de
10% do FGTS – todos! repito.
E o que disse o Sr. Gilberto Carvalho? Disse que
os 62 Senadores que votaram pelo fim da multa de
10% sobre o FGTS o fizeram para atender aos seus
financiadores de campanha. Eu não sei se V. Exª teve
ocasião de ler. Eu li e fiquei estarrecido com a grosseria, com a capacidade de insultar, talvez mesmo até
sem ter consciência de que está insultando. Afinal de
contas, essa história de financiamento de campanha,
no governo atual, ocupa, hoje, páginas da imprensa por
conta de episódio nebuloso, que precisa ser esclarecido, revelado por uma entrevista de um lobista à revista
Época, que afirma ter sido concluído um negócio da
Petrobras na Argentina – a venda de uma refinaria a
um amigo dos Kirchner –, mediante uma contribuição
de R$8 milhões para a campanha do PT quando a
Presidente Dilma era candidata.
Então, talvez, essa afirmação de que se vota
assim ou assado, de que se faz isso ou aquilo para
atender os interesses de financiadores de campanha
não seja um insulto aos olhos do Ministro Gilberto Carvalho, sendo pratica de seu partido. Aos meus olhos,
é; aos meus olhos é!
O Sr. Gilberto Carvalho insultou, igualmente, os
315 Deputados Federais que votaram pelo fim dessa
multa na Câmara dos Deputados. Trezentos e quinze
Deputados Federais votaram pelo fim dessa multa para
atender aos seus financiadores de campanha? Será
que o Sr. Gilberto Carvalho não desistirá de medir os
outros pela sua própria régua? Será que ele não entende que essa multa do FGTS, esse adicional sobre
a multa do FGTS, aos olhos da imensa maioria daqueles que acompanham as finanças públicas, daqueles
que têm o mínimo de conhecimento sobre os fatos que
geraram a lei que instituiu essa multa, daqueles que
sabem que esse ônus adicional ao setor produtivo é
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custo Brasil, é uma dificuldade a mais para as nossas
empresas, no momento de uma conjuntura econômica,
por si mesma, adversa; e que, portanto, tudo levaria
a sua extinção?
Lembro àqueles que nos ouvem que esse adicional foi instituído no momento em que, por uma decisão
do Supremo Tribunal Federal, abriu-se um rombo no
patrimônio do FGTS; uma daquelas ações do Supremo
Tribunal Federal julgando a constitucionalidade de leis
que implementaram os sucessivos planos econômicos
que tentaram debelar a inflação; todos eles sem sucesso até o advento do Plano Real.
Foi criada essa contribuição com a finalidade
específica de cobrir esse rombo financeiro, mediante
uma negociação, conduzida pelo então Ministro do
Trabalho, hoje Senador, Francisco Dornelles, com o
setor empresarial, com os sindicatos, com o Congresso
Nacional, com a condição de que, tão logo esse déficit
fosse zerado, a contribuição seria extinta. E foi isso o
que aconteceu.
Não há mais rombo, não há mais esse buraco;
logo, não há mais a necessidade de uma contribuição
criada para tapar o rombo, para fechar o buraco.
Hoje, é puramente ônus para o custo Brasil; hoje,
é puramente carga tributária num país onde os brasileiros carregam o imenso peso de um aparelho de
Estado que consome 35% das riquezas produzidas
no nosso País.
Ouço o aparte do ilustre Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Aloysio V. Exª diz bem: querem continuar
recebendo uma conta que já receberam e praticando
o desvio de finalidade. Isso basta; isso resume o significado dessa decisão do governo de vetar a proposta
aprovada no Congresso Nacional. Agora, quanto às
ofensas, nós temos que devolvê-las. O governo acaba,
segundo o jornal Folha de S.Paulo, de liberar um lote
recorde de emendas parlamentares na tentativa de
preservar os seus vetos. O trator está desgovernado,
é verdade, como disse o Josias, há poucos dias, em
seu blog, mas o governo lança mão desse expediente
da barganha, da picaretagem política para fazer valer
as suas posições. E, quando agride, usando desse
subterfúgio de ameaçar parlamentares com acusações
dessa natureza, ele o faz exatamente por temer que o
trator desgovernado possa desatender as pretensões
do governo. O que nós não queremos que ocorra é que
o Presidente do Senado retire esse veto da pauta de
deliberação para amanhã. Fala-se que nós não deliberaremos amanhã sobre esse veto aos 10% do FGTS.
Seria lamentável! Creio que é urgente essa deliberação, e nós aguardamos a oportunidade de tomá-la. V.
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Exª, com muita competência, aborda essa questão e
tem o nosso integral apoio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado Senador Alvaro Dias.
V. Exª sabe que eu tenho dúvida se é o caso de
devolver o insulto, porque, talvez, o Ministro Gilberto
Carvalho não tenha consciência, repito, de estar nos
insultando. Afinal de contas, repito, o tema de retribuições, mediante ações de governo, a financiadores de
campanha deve ser um tema bastante familiar ao Ministro Gilberto Carvalho e ao seu partido, o PT.
Se ele pudesse ouvir um conselho meu, o aconselharia a não falar mais em financiamento de campanha enquanto o Governo não esclarecesse essa
denúncia veiculada pela revista Época, de que a venda de uma refinaria na Argentina pela Petrobras a um
grupo econômico próximo à Presidente Kirchner teve
como contrapartida a contribuição de R$8 milhões para
a campanha do PT.
Mas além do insulto, ou da leviandade – prefiro
dizer “leviandade” – àqueles que votaram segundo a
sua consciência, há também – aí sim – um insulto à
inteligência dos brasileiros. Dizer que o fim dessa multa
vai acabar com o programa, ou ameaçar o programa
Minha Casa, Minha Vida é um insulto à inteligência
dos brasileiros. É um grande insulto.
Essa contribuição, vejamos, destina, ao ano, em
torno de R$3 bilhões ao programa Minha Casa, Minha
Vida. É o que o FGTS recolhe e destina ao programa
Minha Casa, Minha Vida. Os senhores sabem qual é o
patrimônio líquido do FGTS hoje? R$54 bilhões. “Mas
vai fazer falta.” Vai fazer falta? Por que não lançar mão
de uma pequena fração da imensa receita tributária
de que dispõe o Governo – R$1,5 trilhão? Então, são
esses R$3 bilhões que vão acabar com o programa
Minha Casa, Minha Vida? Isso é um escárnio.
A Caixa Econômica cobra do FGTS um spread,
uma espécie de comissão, para gerenciar esse programa Minha Casa, Minha Vida. Sabem V. Exas quanto custa para o FGTS, quanto o FGTS tem de pagar
à Caixa para valer-se do seu serviço para financiar o
Minha Casa, Minha Vida? Mais ou menos o mesmo
montante dessa multa. A Caixa cobrou a título de spread, em 2012, R$3,7 bilhões, contra um número razoavelmente semelhante que o FGTS recebe a título do
adicional de multa.
Então, aquilo que sai do FGTS e que é pago à
Caixa Econômica para operar o programa Minha Casa,
Minha Vida é mais ou menos equivalente àquilo que
o FGTS recebe da multa que nós queremos extinguir.
Ora, bastava reduzir esse spread da Caixa e nós já
teríamos aí pelo menos metade desse dinheiro absorvido. Agora, falar que o Governo vai fazer economia
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deste montante, dizendo que a sua falta põe em risco
a existência do programa, é também um insulto, se nós
levarmos em conta o enorme desperdício de dinheiro
público levado a efeito por esse Governo por incompetência, por pura e simples incompetência, ou por uma
opção, a opção pelos mais ricos: a bolsa empresário.
Fala-se em bolsa a pescador, fala-se em Bolsa Família, em Bolsa Geladeira e em diferentes bolsas que o
Governo cria para transferência direta de renda. Ora,
há uma forma de transferência de recursos do Tesouro – recursos do Tesouro são recursos do contribuinte
– para alguns empresários selecionados a dedo entre
os amigos do Governo, via operação Tesouro-BNDES,
recursos que advêm de um subsídio, de um empréstimo a custo privilegiado. O Governo abre mão, no ano
passado, o Governo despendeu R$24 bilhões – R$24
bilhões, Sr. Presidente! O Governo também decidiu,
com barulho de fanfarras e grande estardalhaço publicitário, reduzir a conta de energia elétrica, medida que
só merece aplauso. Mas mereceria aplauso maior se
não tivesse sido tomada num contexto de precipitação
e de autoritarismo que excluiu da possibilidade de renovação antecipada de investimentos algumas grandes empresas geradoras, que não concordavam com
os cálculos do Governo. Com isso, o programa ficou
caro, muito mais caro do que o Governo previa. E o
Governo decidiu reduzir a tarifa de energia exatamente
num momento em que os reservatórios, estando num
nível baixo, foi preciso acionar a energia térmica, que é
muito mais cara que a energia hidrelétrica. O programa
já custou, por causa dessa falta de planejamento e do
autoritarismo com que foi implementado, R$17 bilhões.
E este Governo vem falar em economia?
Veja, eu, há poucos dias, ocupei a tribuna para
apontar mais um dos absurdos cometidos pelo Governo por falta de planejamento, por imprevidência e
por incompetência. Vinte e oito usinas eólicas foram
construídas, estão prontas para funcionar, prontas para
gerar energia, só que elas não podem distribuir energia,
porque o Governo se esqueceu de casar o calendário
da construção das usinas com o calendário da construção das linhas de transmissão. Com isso, essas 28
usinas eólicas estão prontas, gerando energia, mas não
podem distribuir um megawatt de energia, um quilowatt
de energia, por falta de linha de transmissão. Mas elas
estão sendo pagas, claro, porque o empresário construiu e quer receber o seu pagamento. Isso está sendo
pago pelo consumidor brasileiro, pelo consumidor de
energia. Só em 2012, foram R$750 milhões.
Por isso tudo e tantas coisas mais, o Sr. Gilberto
Carvalho não pode dar lições ao Congresso Nacional
de escolha de prioridades no gasto público. Não pode
ou pelo desperdício de recursos, ou pelo direcionamen-
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to de recursos públicos para um pequeno número de
privilegiados que recebem a chamada bolsa empresário, sem nenhuma prestação de contas, sem que se
saiba, nem de longe, qual foi o benefício social auferido
desses financiamentos.
O que se sabe é que a Friboi, por exemplo, tornou-se um campeão mundial. Agora, para o consumidor
brasileiro, o que isso melhorou? O que melhorou para
o consumidor brasileiro, por exemplo, a constituição
de um verdadeiro monopólio, com um frigorífico numa
condição de monopolista em relação ao mercado de
carne? Isso nunca foi esclarecido, mas é sentido.
Então, Sr. Ministro, prepare-se, porque o Congresso Nacional não vai se dobrar à sua intimidação.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Nós haveremos de reafirmar, na
votação do veto, a mesma posição que o Congresso
– Senado e Câmara – teve quando votou pelo fim do
adicional da multa do FGTS, uma excrescência, algo
que hoje é apenas custo que torna a produção brasileira ainda menos competitiva do que ela já o é em razão
de tantas outras variáveis de uma política econômica
absolutamente desastrosa.
Então, Sr. Ministro Gilberto Carvalho, nós não lhe
devolveremos o insulto, nós responderemos com nosso
voto na sessão do Congresso Nacional de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Alvaro Dias por permuta com a Senadora
Vanessa Grazziotin.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti; Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, primeiramente, um registro rápido. A
Presidente Dilma já fez a escolha, no último final de
semana, do Procurador Rodrigo Janot para o cargo de
Procurador-Geral da República no lugar do Dr. Roberto
Gurgel no biênio de 2013/2015. Eu considero a escolha
acertada sempre que o mais votado é escolhido. Por
isso, dessa feita, concordo com a indicação da Presidente em razão de ter respeitado exatamente aqueles
que o elegeram no âmbito do Ministério Público.
[Dr.] Roberto Gurgel sempre exerceu suas
funções com sobriedade, [o que merece nossas homenagens. Sobriedade], retidão e espírito público, virtudes que sempre o guiaram
em suas atividades perante esta Corte como
chefe do Ministério Público.
Disse o Presidente do Supremo, Joaquim Barbosa.
Eu destaco a importância do Dr. Roberto Gurgel
nesse julgamento do mensalão. Certamente, sua parti-
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cipação foi essencial, com elevado grau de independência (com absoluta independência). Com competência,
ousadia, muita coragem mesmo, o Dr. Roberto Gurgel
cumpriu seu dever e possibilitou esse julgamento memorável do mensalão agora em sua fase final.
Disse o Ministro Celso de Mello:
Na realidade, o Dr. Gurgel, no desempenho
de suas atribuições como Procurador-Geral
da República, revelou o significado que deve
ter, para a vida do País e para a vida de seus
cidadãos, bem assim para a preservação da
integridade do regime democrático, a prática
responsável e independente das altíssimas
funções institucionais do Ministério Público.
Disse isso o Ministro Celso de Mello, o decano
da Suprema Corte.
Em abril passado, os procuradores da República de todo o País foram às urnas para escolher o seu
chefe, o chefe do Ministério Público Federal, e o Dr.
Rodrigo foi o primeiro colocado nessa eleição. Por isso,
a sua indicação é coerente com a vontade do próprio
Ministério Público Federal.
Registro, também, Sr. Presidente, um lamentável
episódio ocorrido no Paraguai.
O Paraguai presenciou, no último sábado, uma
chacina:
[...] cinco pessoas morreram na noite de sábado, após um ataque do grupo Exército do
Povo Paraguaio a uma fazenda de Tacuatí, a
400km de Assunção. Segundo o jornal [paraguaio] Última Hora, a propriedade pertence ao
brasileiro Renato Rezende Barbosa. [Seriam
cinco brasileiros as vítimas dessa chacina.]
[...] É o primeiro ataque [desse] grupo após
a posse do presidente Horacio Cartes [...]. A
guerrilha atua nos departamentos de San Pedro e Concepción, os mais pobres do país. Este
último faz fronteira com o Mato Grosso do Sul.
Segundo a polícia, o ataque ocorreu no início
da noite, quando um dos funcionários da fazenda, seu chefe de segurança e outros quatro
guardas foram cercados e rendidos por 10 ou
12 homens armados e vestidos com uniforme
camuflado.
Eu faço este registro, Sr. Presidente, para alertar o
Governo brasileiro. Nós imaginamos que possa ser uma
espécie de revide à posse do novo presidente eleito.
Desde a posse do presidente Federico, depois
do impeachment de Lugo, tivemos tranquilidade para
os brasileiros no Paraguai. Os chamados “brasiguaios”
se relacionavam de forma excepcional com o então
presidente e, nesse período, nesse interstício desde o
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impeachment até a posse, no último final de semana,
nós tivemos um período de paz e de tranquilidade para
que os “brasiguaios” trabalhassem e produzissem no
país vizinho. Agora, esse primeiro episódio.
É bom que o Governo brasileiro tenha consciência da sua responsabilidade em relação a esse fato
e atue com rigor, para impedir que outros brasileiros
possam ser vítimas de chacinas dessa natureza, que
nós lamentamos profundamente, porque o objetivo
dos dois países deve ser a relação pacífica, cordial,
diplomática e produtiva, sobretudo, já que temos interesses comuns no plano econômico.
Era esse o registro que queria fazer em relação
a essa questão, Sr. Presidente.
Mas abordo questão da maior importância para
o Poder Legislativo.
Faz tempo que o Governo vem usando e abusando, de forma não republicana, do instrumento da medida
provisória. Esse é um assunto cansativo. Além de as
medidas provisórias saírem da origem com vícios de
inconstitucionalidade, por tratarem de temas diversos,
elas são usadas no Congresso Nacional para atender
aos interesses do Governo.
Há algum tempo, apresentamos, desta tribuna, um
balanço sobre as medidas provisórias em tramitação.
Mais uma vez, gostaria, Sr. Presidente, de apresentar
aqueles números para ilustrar, ilustrar bem, em que se
transformou esse instrumento da medida provisória.
Os números evidenciam a banalização. Durante
o Governo Dilma, foram editadas 102 medidas provisórias, tratando dos mais diversos temas, urgentes
ou não, relevantes ou não – a maior parte tratou de
inúmeros assuntos desconexos no mesmo texto. Enfim, desse total de 102 medidas provisórias, 67 foram
convertidas em lei, e uma delas foi revogada; 18 delas
tiveram sua vigência encerrada, ou seja, caducaram –
aliás, um número expressivo que pode ilustrar bem a
total falta de urgência e relevância das matérias, pois,
se assim fossem, o Governo teria minimamente se
esforçado para vê-las aprovadas –; 12 medidas provisórias ainda encontram-se em tramitação; 4 foram
declaradas prejudicadas – outro número que reflete
bem a banalização da medida provisória, pois foram
prejudicadas por terem sido absorvidas pelos relatórios de outras em tramitação;
Aproximadamente 20% das medidas editadas
no Governo Dilma perderam a validade. Esse número
evidencia a banalização generalizada. É o caminho
mais curto escolhido pelo Governo para legislar. É a
banalização desenfreada desse instrumento autoritário.
Mandar para o Congresso é uma decisão que
não obedece ao menor espírito público, ao entendimento político, ou ao critério técnico. Muitas delas são
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editadas alterando outra medida provisória que sequer
foi aprovada pelo Congresso, criando instabilidades e
inseguranças jurídicas na legislação do País.
Em resumo, as modificações legislativas promovidas por essa intensa sucessão de medidas provisórias são tantas, tão frequentes e tão súbitas, que fica
difícil entender, com clareza, as políticas que o atual
Governo pretende executar. Sem contar que a desorganização contamina o ambiente de negócios do
País – ou você acha que alguém vai investir no Brasil
nessas condições?
O Governo encaminha a medida provisória e não
tem a menor ideia de como ela sairá daqui, mesmo
dispondo dessa ampla base aliada nas duas Casas do
Congresso Nacional. Nem o Governo sabe o que sai
do miolo de uma medida provisória.
Sr. Presidente, isso é reflexo do sistema que vigora
no Brasil. Estamos sob a égide de um presidencialismo
forte, e é inegável que reformas de profundidade só
ocorrerão quando tivermos um presidente moderno,
mudancista, com a ousadia necessária para promover
mudanças, retirando-nos desse estágio de atraso em
que nos encontramos institucionalmente.
Estamos amarrados a estruturas superadas, porque, desde o Plano Real, não se deu um passo à frente,
não se fez uma reforma de profundidade. As medidas
provisórias significam exatamente esse cenário de
supremacia do Poder Executivo sobre o Legislativo,
em um período em que o Congresso brasileiro vive o
maior desequilíbrio da representação popular de toda
a nossa história. Existe um sistema promíscuo de cooptação dos partidos políticos para a Base de Apoio
ao Governo, de cooptação de todos os políticos suscetíveis às luzes da ribalta, ou seja, a esse chamariz
que é o Tesouro Nacional, na distribuição de recursos,
não apenas através de emendas parlamentares, mas
também através dos favores, das concessões, das benesses oferecidas pelo aparelhamento do Estado, com
o loteamento dos cargos entre aqueles que se tornam
apaniguados, porque há a sombra do poder no País.
Esse sistema é a causa deste lastimável cenário em que o Executivo se impõe através das medidas
provisórias e as reformas não acontecem. Não acontecem porque não há interesse; não há interesse porque prevalece o imediatismo, o oportunismo de quem
governa e que não enxerga além do horizonte temporal do seu próprio mandato, porque, se tivesse visão
estratégica de futuro, certamente reformas ocorreriam
como a tributária.
Se o sistema federativo promove o maior desequilíbrio entre os entes federados, um desequilíbrio que
sacrifica especialmente os Municípios brasileiros. Se
esse sistema federativo está desequilibrado, é inegável
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que este novo Pacto Federativo passaria também por
uma reforma tributária que viesse a estabelecer justiça fiscal e justiça distributiva, com os recursos sendo
distribuídos, proporcionalmente, às missões que são
impostas a todas as unidades da Federação, fato que
não ocorre atualmente.
Repito: nesse sistema de presidencialismo forte,
cabe à Presidência da República assumir a parcela
maior de responsabilidade pelas reformas urgentes no
País. E, lamentavelmente, a Presidência da República
não tem demonstrado interesse em promover reformas.
Concedo à Senadora Ana Amélia o aparte, com
grande satisfação.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro
Senador Alvaro Dias, estou acompanhando seu pronunciamento, mas volto ao tema do Paraguai, porque
tive a honra, juntamente com o Senador Roberto Requião e o Senador Luiz Henrique da Silveira, em nome
da Comissão de Relações Exteriores, de acompanhar,
na quinta-feira, a posse do novo Presidente Horacio
Cartes. Nessa ocasião, o discurso do Presidente foi
enfático em relação às questões de segurança jurídica e à previsibilidade. E isso realmente acontece dois
dias depois da posse, quando ele declarou guerra
não apenas à pobreza, mas também ao crime organizado. Quem mata e sequestra é criminoso; não dá
para dizer outra coisa, é bandido mesmo. Isso é um
terrorismo condenável sob todos os aspectos. Cria-se
um ambiente também para saber se essas pessoas,
esses trabalhadores que sofreram eram brasileiros ou
“brasiguaios”. V. Exª acompanhou muito esse trabalho,
e os representantes lá também continuam apostando
que haja paz no campo. Por outro lado, o Presidente e
os dirigentes que trabalham nas cooperativas que são
de brasileiros e “brasiguaios” estão muito interessados.
Veja só que coisa, Senador Alvaro Dias: o Brasil e a
nossa Embrapa, uma empresa de referência mundial,
fazem acordos com países africanos, que estão muito
longe de nós, apesar de, claro, merecerem esse apoio,
e o Paraguai, que está aqui do nosso lado e que integrava, até há pouco, o Mercosul, não recebe o mesmo apoio. Então, nós vamos solicitar – e espero que
V. Exª também nos ajude – à Embrapa que crie uma
parceria, porque eles têm uma grande necessidade de
conhecimento na área da biotecnologia, na produção
de grãos de todas as áreas. O Paraguai, hoje, é um
grande protagonista nesse setor; é também um país
exportador e usa os portos do seu Estado, o Paraná,
para fazer essa exportação. Concordo com V. Exª que
é preciso apurar as responsabilidades disso para não
voltarem os conflitos que nós, V. Exª e outros Senadores, acompanhamos dramaticamente aqui no Senado
Federal, dando voz e vez a esses representantes dos
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“brasiguaios”. Essa é uma situação muito delicada, e
esperamos que o Governo brasileiro também ajude o
novo governo a encontrar uma solução para esse grave conflito, que pode ter proporções maiores do que
as que já vimos e que são de todo condenáveis. Muito
obrigada, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Obrigado a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A nossa preocupação em alertar o Governo brasileiro é exatamente para evitar os equívocos diplomáticos cometidos pelo Brasil, sobretudo em relação ao
Paraguai. São inúmeros os equívocos diplomáticos dos
últimos anos, mas, em relação ao Paraguai, extrapolamos os limites do bom senso.
Na semana passada, li, desta tribuna, um artigo
de Rubens Barbosa, ex-embaixador em Washington,
ex-diplomata, sobre exatamente os equívocos da diplomacia brasileira, com foco especial nos erros cometidos nesse relacionamento com esse país vizinho,
o Paraguai.
O erro crucial foi exatamente o de tentar intervir
num processo interno, afrontando a soberania paraguaia quando aquele país, com apoio popular, inclusive da Suprema Corte, decretou o impeachment do
Presidente Lugo.
Na esteira desse processo de impeachment, o
Brasil e outros países da América Latina expulsaram
o Paraguai do Mercosul para proporcionar o ingresso
da Venezuela, de Hugo Chávez. Foi outro equívoco
brutal do Governo brasileiro em relação à política externa voltada para o Paraguai.
Outro equívoco que nós apontamos aqui, há mais
tempo, foi quando o Governo brasileiro se dispôs a pagar mais pela energia paraguaia da binacional Itaipu.
Aliás, em seu artigo, Rubens Barbosa também não
entende como o Governo brasileiro, depois de afirmar
taxativamente que não havia razão para o reajuste das
tarifas, porque, tecnicamente, o que se fazia era o correto – e nós sabemos que existiram outros interesses
não revelados, interesses clandestinos que o motivaram –, mudou de posição naquela ocasião.
São erros que se sucedem. Mas agora nós estamos diante desse fato, Senador Cristovam Buarque,
que exige uma presença competente do Governo
brasileiro, evidentemente sem invadir a competência,
sem orientar a conduta que deve seguir o governo
paraguaio, mas na defesa dos nacionais, na defesa
dos “brasiguaios” que possam ser alvo predileto para
novas chacinas praticadas pelo grupo denominado
Exército do Povo Paraguaio. Certamente, nesse caso,
um sinal de alerta ao novo Presidente ao tomar posse
no governo do país vizinho.
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Eu concedo, Senador Cristovam, o aparte que V.
Exa solicita, com muita honra.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Alvaro, eu sempre, quando estive
no Parlamento do Mercosul, fui favorável à entrada da
Venezuela. Sempre achei que o Estado venezuelano
estava acima do seu governo e que, por isso, era importante para a economia.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Mas a maneira como a Venezuela entrou
é um processo golpista e que traz grandes desvantagens pela quebra das regras e, inclusive, porque, de
certa maneira, a Venezuela entrou de forma ilegal,
conforme os regimentos anteriores e, por isso, fica
numa posição incômoda, a ponto de o novo Governo do Paraguai – e eu até entendo, do ponto de vista legal, o que eles estão querendo fazer – dizer que
só volta ao Mercosul depois da saída da Venezuela,
para que se discuta com o Paraguai, e os quatro que
ficarem decidam trazer a Venezuela. Ou seja, criou-se
um impasse, por conta da má administração naquele
momento, porque, se achamos que a Venezuela está
muito acima do governo daquele momento e de qualquer outro, tínhamos que ver que o Paraguai também
estava bem acima do governo daquele momento, que
veio de um processo de impeachment. Tinham que ter
respeitado o Paraguai como entidade diferente do seu
governo anterior, até mesmo porque não houve uma
ruptura da ordem, foi dentro da ordem estabelecida
constitucionalmente. Foi um grande erro. O que me
preocupa, Senador Mozarildo, é que, aparentemente,
não é o único erro e não é, também, além de erro e
acerto, a mesma falta de uma estratégia mais longa
na política externa brasileira. Durante os 16 anos de
Fernando Henrique Cardoso e Lula, pôde-se perceber
um aumento muito grande da presença do Brasil no
exterior. Houve a abertura, graças a Fernando Henrique
Cardoso, de uma posição mais respeitada do Brasil, e
ninguém pode deixar de reconhecer que no Governo
Lula, graças a sua personalidade e à competência do
seu Ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim,
foi possível o Brasil estar presente, em muitos momentos, ampliando o número de Embaixadas, ampliando
os discursos nos diversos fóruns. Lamentavelmente,
nesses últimos dois anos, nós temos visto um recuo
da presença brasileira.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Aparentemente a Presidenta não tem
sensibilidade e não tem gosto, apetite para a parte de
política externa. Aparentemente, quem olha de fora,
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como nós, ela não tem gosto disso e relegou, e o Ministério passou a ter menos força, menos influência
sobre ela, como tinha Celso Amorim com o Presidente
Lula quando era preciso. Isso faz com que estejamos
passando por um retrocesso da presença brasileira
no exterior. Além dos erros e acertos, sobretudo erros
cometidos especificamente como no caso do Paraguai,
tem havido um retrocesso estratégico. O Brasil hoje é
um país menos presente, menos respeitado do que
era há três anos no cenário internacional.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Cristovam. V. Exª sempre,
com muita lucidez, aborda questões importantes que
dizem respeito aos momentos que estamos vivendo
no Brasil.
Concluindo, Sr. Presidente, espero que providências sejam adotadas urgentemente para restabelecer
a tranquilidade e a segurança entre os brasileiros que
vivem no Paraguai.
Repito que tivemos um período de paz, de tranquilidade, de segurança jurídica para que os brasileiros
lá produzissem, que foi exatamente no interstício entre
o impeachment do Presidente Lugo e a posse agora
do Presidente Cartes.
Esperamos que o Governo brasileiro possa rever
também a sua posição em relação ao Mercosul, uma
vez que considero correta a atitude do novo presidente
paraguaio ao impor determinadas exigências para o
retorno do seu país ao bloco econômico.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra,
neste instante, à Senadora Ana Amélia, do PP do Rio
Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós
começamos uma semana de trabalhos preocupados
– o Senador Cristovam Buarque e outros Senadores
já falaram há pouco sobre esse assunto – com a situação de certa instabilidade na área cambial.
Entendo ser a área cambial uma espécie de termômetro para medir a febre da economia. O câmbio é
a área mais sensível porque está relacionada diretamente às questões de confiança na política econômica.
A intensa pressão no mercado de câmbio doméstico, especialmente na última semana, quando a
cotação do dólar superou os R$2,30, por cinco dias
consecutivos, as maiores cotações desde março de
2009, exige das autoridades, especialmente do Banco
Central, atenção redobrada. A rápida desvalorização
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da nossa moeda frente ao dólar é uma ameaça ao
desenvolvimento do País e aos fundamentos da economia brasileira, com impactos na balança comercial
e no mercado interno. Porque, quando exportamos,
tudo bem, mas quando importamos vamos pagar mais
caro e estamos dependendo de uma série de produtos que chegam aqui do exterior inclusive da área de
confecções.
Pode ser pressão especulativa o que está acontecendo, que aparece sempre quando a confiança na
política econômica perde força. Precisa, portanto, ser
enfrentada pela equipe econômica – esta crise cambial – de modo a preservar a estabilidade e o equilíbrio
entre os diferentes agentes do mercado.
É preciso destacar que o real foi a moeda que
mais se desvalorizou nesse ano entre os países emergentes, segundo análises de especialistas em mercado de câmbio e dados de agências de risco, do Banco
Central do Brasil e do Fundo Monetário internacional
(FMI). Enquanto as desvalorizações das moedas da
Argentina e do México, em relação ao dólar, foram de
10,9% e 0,6%, respectivamente, a queda do real, no
mesmo período, em relação à moeda norte-americana, alcançou 17,6%. Na Índia, a rúpia se desvalorizou
12,2%, em relação ao dólar, e a rand da África do Sul
apresentou queda de 15,9%. Portanto, entre os emergentes, estamos com uma desvalorização superior à
dos demais países que integram esse bloco.
São variações no câmbio que preocupam! É importante lembrar que o Brasil tem apresentado baixo
crescimento econômico e a falta de confiança de alguns investidores internacionais.
No caso específico da agricultura, o meu Estado,
o Rio Grande do Sul, tem uma participação ativa e protagonista nessa área, é um setor altamente competitivo
no Brasil, as variações excessivas no câmbio causam
enormes estragos. Se por um lado beneficia quem exporta e, aí, temos as nossas commodities, como soja,
por exemplo, e também a área de carnes, por outro
lado o dólar mais forte afeta os custos dos insumos da
produção agrícola, porque somos dependentes ainda
da importação desses insumos, como é o caso de
fertilizantes, que têm aproximadamente uma concentração de apenas dois fornecedores, e de defensivos
agrícolas, que respondem, aproximadamente – os dois
no conjunto –, por 70% dos gastos dos agricultores.
Os preços desses produtos são atrelados ao dólar
e, por isso mesmo, aumentam as chances de custos
mais altos aos agricultores, como também o endividamento das empresas que tomam empréstimos no exterior. São mais barreiras ao desenvolvimento sustentável
de uma atividade que tem contribuído enormemente
para o crescimento do nosso Produto Interno Bruto.
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O câmbio desvalorizado agrava também a situação de outros setores da economia, pois aumenta as
dúvidas sobre o custo de vida e de produção no Brasil – a velha inflação batendo à nossa porta. Qualquer
um que for ao supermercado nota que os preços dos
alimentos estão bem mais altos. E, claro, com o dólar
valorizado por tempo indeterminado em relação ao
real, as dificuldades para controlar a inflação tendem
a aumentar, porque, no médio e longo prazos, o câmbio muito valorizado em relação ao real gera aumento
de preços, inclusive dos combustíveis. Isso se torna
mais um problema para o controle da inflação e limita
a melhor gestão da economia do País.
Na manhã de hoje, a moeda estrangeira superou o patamar de R$2,40 – portanto, abriu a semana
em alta –, depois de ter alcançado R$2,39 na última
sexta-feira. O Banco Central teve que injetar mais US$2
bilhões em contratos de dólar no mercado futuro, chamados de swap cambial, para tentar conter a alta da
cotação do dólar.
Vale lembrar também que nem mesmo a atuação
do Banco Central, que injetou mais de US$3 bilhões
no mercado futuro na semana passada, evitou que a
moeda americana encerrasse a semana com cotação
próxima a R$2,40.
A conjuntura internacional também não está favorável. A crise política no Egito, que tem feito subir os
preços do petróleo, e as dúvidas sobre a continuidade da política mensal de estímulos do Banco Central
dos Estados Unidos, o famoso FED, Federal Reserve,
aumentam as incertezas. Por isso, nos momentos de
dúvida, quanto mais claras forem as políticas econômicas e mais firmes e confiáveis, menos espaços serão
abertos para especulações ou prejuízos à economia.
Pessimismo não se combate com marketing,
propaganda – o mesmo se diz para credibilidade e
confiança.
Não sou economista, mas a história mostra que
ações reais na economia real trazem mais benefícios
que prejuízos.
Aliás, no domingo, o editorial do jornal O Globo
inclui uma avaliação pertinente sobre o papel do câmbio
como um importante termômetro para antecipar tendências ou prever movimentos na economia nacional.
Segundo o editorial, há razões, Senador Cristovam Buarque, de ordem interna que podem justificar
a desvalorização do real frente ao dólar. Há uma mudança de conjuntura se aproximando, o que obriga o
Brasil a enfrentar a realidade que o Governo antes
imaginava que seria possível contornar. Enfrentar a
inflação sem uma forte contribuição da política fiscal,
com maior controle sobre as despesas de custeio, é
algo cada vez mais inviável porque a eleição está to-
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mando conta das prioridades do Governo. Do mesmo
modo, Senador Cristovam, não dá mais para postergar
a prioridade para a realização de investimentos em
infraestrutura, e isso exigirá, de fato, o abandono da
visão preconceituosa quanto à participação do setor
privado na área pública, com as famosas parcerias
público-privadas.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora Ana Amélia, mais uma vez
estamos nós aqui falando de economia. Por muitas
vezes aqui, a senhora, eu e alguns outros alertamos
o Governo de que a economia estava bem, mas não
ia bem. Eu repeti, bati, não me contentei em falar, escrevi, publiquei mostrando que, embora a economia
naquele momento – falando de dois anos e meio atrás
– estivesse com uma chance de crescer, estivesse com
grandes reservas, estivesse com superávit, estivesse
com a inflação baixa, estivesse com um câmbio sólido,
as coisas não iam bem, e eu mostrava cada um dos
problemas que poderiam vir adiante, um deles era o
câmbio, que trazia embutido dois tipos de problemas:
se ficasse naquela taxa, dava problema à indústria; se
desvalorizasse, trazia problema para a inflação. Aquela
era a hora, quando havia uma estabilidade monetária,
de fazer os ajustes para que a taxa de câmbio retomasse um incentivo às nossas exportações. Não foi
feito, agora fica numa posição atabalhoada porque já
passou do ponto que se queria, e o Governo e o Banco Central – veja que um dos problemas é essa mistura: Governo e Banco Central, não deviam nem ser
misturados, mas misturam-se; o Presidente do Banco
Central é Ministro, é uma coisa estranha isso –, pois
bem, estão vendendo reservas, e mais reservas, e
mais reservas. Aparentemente é um saco sem fundo,
que pode trazer algo mais grave, que é uma queda
no índice de confiança do Brasil no exterior. Se as reservas chegam abaixo de certo ponto, imediatamente baixa a nota de confiança que o Brasil tem lá fora.
Aí cai a vinda de dinheiro, cai ainda mais o dólar, e a
inflação aumenta. Não foi feito na hora. Não foi feito
também, como a senhora disse, a redução dos gastos. Tinha que ter sido feito isso. Em alguns momentos, medidas difíceis vão exigir de nós posições sérias
aqui dentro desta Casa, porque o Governo, sozinho,
não consegue fazer isso. Um dos itens que coloquei
como entrave para a economia, nos anos futuros, é que
nós temos amarras constitucionais que dificultam em
certos momentos de crise. Alguém pode dizer: ainda
bem, porque, com isso, segura alguns dos benefícios
que nós temos. Mas esses benefícios acabam se o
conjunto não funcionar bem. Escolhemos – o Governo
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– o caminho de segurar a inflação controlando o preço através das isenções. Não é o caminho certo. Isso,
depois, cobra um preço muito maior no futuro, como já
se viu em todos os lugares, como se está vendo agora
na Venezuela e já se viu no Chile. Nós entramos num
período de muita turbulência na economia, porque o
que era para ser feito certo não foi feito no momento
certo. Agora, para se fazer o certo no momento errado, os custos são muito maiores e os riscos são muito
grandes. Some-se a isso que o pacto social, que fez
a sociedade brasileira funcionar bem apesar da desigualdade, apesar de privilégios, apesar de ineficiência,
esse pacto se rompeu. Esse pacto se rompeu quando
caiu a ficha das pessoas, ao perceberem que não vão
ter o futuro prometido. Quem comprou carro fica preso no trânsito e preso no crediário para pagar. Caiu a
ficha das pessoas. Quem conseguiu entrar na universidade descobriu que sai sem conhecimento suficiente
para obter um bom emprego. Caiu a ficha. Quem não
tem condição de receber um bom tratamento médico
percebe que uma parcela da população, inclusive nós
aqui dentro, tem privilégios de sistemas de saúde tão
bons ou melhores do que os dos países mais ricos.
Caiu a ficha. A ficha foi caindo, mas some-se a essas
fichas caindo a descoberta do poder que o computador
dá a cada jovem. Cada jovem hoje tem uma trincheira
de luta em casa. Ele consegue fazer uma guerrinha.
Ele não consegue botar 10 mil pessoas na rua, nem
5 mil, nem 2 mil. Mas com duzentas pessoas, para-se
uma avenida. Com cinquenta, não vai demorar, invade-se um hospital para conseguir que seja recebido
um ente querido que está doente e que um hospital
público não conseguiu receber, Senador Mozarildo. O
tecido social, com a informática e a ruptura do pacto,
é muito instável. Somem-se a isso os que vão surfar
nas manifestações para quebrar vidraças, o que vai
irritar todo mundo, todos nós. A gente não pode tolerar isso. Mas eles vão surfar nas manifestações de
reivindicação. O despreparo da polícia, porque é um
momento novo. Eles não sabem o que fazer, porque
pipocam em cada lugar as coisas. E por coisas pequenas. Eu conversava há pouco, Senador Mozarildo,
com a Senadora Ana Amélia, que em Recife, na minha
cidade, está havendo uma verdadeira rebelião porque
morreu um papagaio no Ibama. Ou seja, uma coisinha
menor. Eu, aliás, dei muitos exemplos aqui de que um
cachorro sendo atropelado por um carro da polícia ia
provocar uma rebelião convocada pela Internet. Não
foi nem cachorro, foi um papagaio. Está lá o povo na
rua, protestando contra o Ibama. Isso vai pipocar em
todo tempo. Já houve a tentativa de invadir, digamos
assim, o hospital Sírio Libanês. Hoje, houve uma manifestação na frente de um casamento de jovens ricos.
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O povo foi para frente, vaiaram o casamento num hotel.
Então, nós estamos num momento de crise econômica
com um momento de instabilidade política. Para completar, temos eleição daqui a poucos meses, o que nos
amarra a todos, porque cada um fica tomando decisões não pensando no País, mas nos votos que vai ter;
não pensando numa nova geração, mas pensando no
resultado da eleição. A situação é muito perigosa, e o
que me assusta – e aí eu concluo com tantos pontos
perigosos – é que, apesar disso, isto aqui tem estado
vazio. Quinta-feira à tarde – quinta-feira, não falo sexta
nem segunda –, terminamos a sessão às 4 horas por
falta de pessoas querendo falar. Quinta-feira, às 4 horas. Às três – o Senador Mozarildo, acho que estava
presidindo –, eu pedi a palavra aqui, em vez de falar
na tribuna, eu levantei uma questão de ordem para
dizer isso, e aí chegou o Senador Aloysio, que falou
um pouquinho. E já que ele tinha falado, eu falei, mas
às 4 horas terminou. Nós deveríamos estar reunidos
aqui discutindo esta crise que nós estamos atravessando. Enquanto isso, estamos fechando os olhos. As
manifestações contra o Governador Cabral são contra
todos nós. Hoje é ele, amanhã vão ser os outros. Nós
tínhamos que entender isso. Ele simboliza, hoje, o que
nós somos para a opinião pública. E não estamos discutindo como se resolve isso. É o momento de muita
preocupação, sobretudo porque parece que não há
preocupação. Até me lembro de que, dos 15 pontos de
perigo da economia, Senador Suplicy, o último era a
euforia. A euforia cega. E nós fomos cegos pela euforia
de que as coisas estavam indo bem quando tudo ali já
mostrava que, mais dia, menos dia, ia mal. Chegou o
momento, e nós não estamos nem preparados nem,
aparentemente, com apetite de enfrentar o problema,
encontrando soluções, que não vão ser reprimir com
a polícia, embora seja preciso também. Vai ser refazer
o pacto social brasileiro, que não é mais aceito como
era: com privilégios, de um lado, e exclusão, de outro.
Não dá mais! E nós não estamos discutindo como refazer o pacto social brasileiro.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Cristovam, eu fico muito honrada com esse
aparte, que completa o meu raciocínio. Eu gostaria,
inclusive, que fosse incluído, nos Anais, esse aparte
do Senador Cristovam como parte deste meu pronunciamento.
Nós, Senador Cristovam, temos atuado em muitas questões com independência em relação ao Governo. Nossos partidos são da Base do Governo, mas
temos atuado com independência. Isso é um ato de
responsabilidade. E aquele ditado popular diz muito
bem: “Quem avisa amigo é.”. Não foi por falta de aviso de V. Exª, que quantas vezes ocupou esta tribuna.
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Temos falado, alertado sobre algumas questões que
são importantes, estruturalmente falando, do ponto de
vista das necessidades do nosso País.
Na medida em que você faz economia apagando incêndios – foco, agora, no câmbio; foco, depois,
na questão da infraestrutura, foco, depois, na falta de
crédito; foco, depois, no problema da inflação –, não
há uma política de continuidade para haver a confiança nessas reverências.
Ademais, V. Exª se refere à questão das nossas
reservas cambiais. Estão torrando as nossas reservas.
E, quando abaixar o nível delas, haverá uma redução
também desse risco Brasil. E aí, a situação se estende
não apenas aos títulos públicos, mas à própria credibilidade no conjunto da economia para os investidores
que têm grandes investimentos em nosso País.
Além do mais, nós também não temos, como
V. Exª se referiu à Venezuela, petróleo para exportar.
A Venezuela pode se dar ao luxo de fazer algumas
tropelias e algumas irresponsabilidades, porque está
sentada em cima de poço de petróleo. Nós não temos
isso para dispor dessa riqueza. Então, é mais um fator
a exigir das autoridades, especialmente das autoridades da área financeira, fiscal e econômica, uma atenção redobrada em relação a isso, que hoje se discute.
Para terminar, mas não menos importante, modestamente entendo, Senador Cristovam – e V. Exª
referiu com muita maestria o ponto –, que nós tivemos
de parte do Governo a imprudência, para não dizer
irresponsabilidade, de antecipar um debate e uma
campanha eleitoral em 18 meses, dois anos. Isso tudo
contamina o processo econômico. Não há dúvida de
que isso acontece.
E muito das razões dessa instabilidade se justificam na raiz da antecipação das eleições. Acho que
esse foi um ato que o País não poderia estar vivendo
agora. Criou-se uma insegurança e uma instabilidade
desnecessária por ato impensado do Governo. Como
disse V. Exª, em vez de se pensar na futura geração,
pensou-se apenas na reeleição de 2014.
Mas eu agradeço imensamente a contribuição
valiosa que V. Exª deu.
Eu queria pedir ao Presidente, lembrando que
estamos vendo essas questões todas e já vamos ver,
inclusive nas próximas licitações para a concessão de
aeroportos, ferrovias, portos, assim como do campo de
petróleo de Libra, na camada do pré-sal, oportunidades
que restam para o País demonstrar que está ajustando, de fato, o rumo da política econômica. Portanto, é
preciso muita clareza e muita segurança sobre isso.
Como é que o senhor vai dar garantia aos investidores, se não há segurança, a chamada previsibilidade?
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Esse mesmo ajuste de rota é o que está programado para amanhã, nesta Casa, com o exame dos
vetos presidenciais. E já alteramos, por meio de projeto de resolução, no último dia 11 de julho, artigos do
Regimento Comum do Congresso. Assim que os vetos
forem comunicados ao Presidente do Senado, Renan
Calheiros, o Congresso terá 72 horas para criar a comissão mista e definir o calendário de votação do veto,
como os previstos para amanhã.
Aliás, a Senadora Vanessa Grazziotin trabalhou
intensamente nessa matéria.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Esse novo cronograma de trabalho vale para os vetos
publicados a partir de 1º de julho de 2013. Será oportunidade rara para cobrarmos do Governo o cumprimento de acordos assumidos que resultem em políticas transformadoras e condizentes com os anseios
dos eleitores. Não podemos mais aceitar propaganda
como solução para os problemas reais do nosso País.
Cito casos concretos, como o veto da Presidente
da República ao Projeto de Lei nº 200, de 2012, que
acaba com a cobrança provisória de uma multa adicional de 10% do FGTS, nas demissões sem justa causa.
Não é o direito pétreo do trabalhador aos 40%. Nada a
ver. Aquilo permanece intocável. É cláusula pétrea de
uma garantia e de um direito dos trabalhadores constituído na Carta de 1988.
Estou falando de um adicional aos 40% que ficou 50%, mas que esses 10% não vão para o bolso
do trabalhador, ficam no Tesouro; os 10% vão direto
para o Tesouro. E o motivo da criação dessa sobretaxa, dessa multa, foi para cobrir os rombos de planos
econômicos. As dívidas e os passivos desses planos
econômicos foram encerrados, e aí, pelo que estava
acordado, suspender-se-ia a cobrança desse adicional. Continuaram cobrando. E agora nós colocamos
isso para que houvesse uma mudança, a suspensão
disso. Mas é hábito descumprir acordos, e manteve-se a cobrança dos 10%. Sobre isso, haverá também
uma decisão, amanhã, do veto. Ela foi criada em 2001
e tinha o objetivo exatamente de zerar esses planos. A
cobrança adicional, que aumenta os custos das empresas e dificulta, inclusive, novas contratações no mercado de trabalho, deveria ter acabado no ano passado,
mas, lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo
após a decisão do Congresso Nacional, no último dia
3 de julho, que aprovou o fim dos 10%.
Antes do veto da Presidente, a maioria do Plenário da Câmara, 315 Deputados Federais, disseram
“não” à cobrança adicional, 95 Deputados insistiram
em manter a cobrança e apenas 1 se absteve de vo-
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tar, No Senado, o fim da cobrança foi aprovado no
ano passado,
O Governo Federal, ao contrário, insiste em dizer “sim” para mais esse peso que recai sobre o caixa
das empresas, retirando a competitividade do setor
empresarial e barrando o crescimento econômico. É
preciso esclarecer que, além dos 10% adicionais, os
empregadores já são obrigados a pagar 40% – que eu
registrei – de multa do FGTS, quando a demissão é
sem justa causa. Isso é um direito dos trabalhadores.
É uma multa justa prevista em lei, uma conquista dos
trabalhadores, que deve ser mantida e vai ser mantida.
A multa adicional dos 10%, entretanto, é injusta e um
grave problema para as empresas que precisam de estímulos, especialmente agora, para continuar gerando
emprego e renda no atual momento econômico do país.
Não bastassem as limitações de infraestrutura –
estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos congestionados –, que encarecem os produtos e serviços
no Brasil, os empreendedores de todos os tamanhos,
pequenos, médios ou grandes, estão sendo obrigados
a arcar com mais esse custo.
Como integrante da Subcomissão do FGTS, no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, não concordo com essa prorrogação. A manutenção da multa
tira da economia e dos planos de investimentos das
empresas mais de R$3 bilhões, segundo dados do
setor industrial.
É volume de recursos que está indo para os cofres da União. Em vez de reforçar o caixa do FGTS, o
destino dos recursos provenientes da multa de 10%
tem sido outro: ajudar o Governo a arrumar a bagunça
e o descontrole das contas públicas. É o velho costume
de fazer cortesia com o chapéu alheio!
Queria também só lembrar, Sr. Presidente, que há
uma outra questão aqui que o Governo ficou devendo
– estou encerrando, vou apenas fazer a leitura de um
tema a que nós nos ativemos muito aqui:
Vou apenas fazer a leitura de um tema a que nós
nos ativemos muito aqui:
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados manifesta sua preocupação em relação
à competitividade da indústria nacional com a
possibilidade de extinção, no final do corrente
ano, do legítimo retorno dos impostos cobrados ao longo da cadeia produtiva e que atualmente são restituídos pelo estabelecido no
chamado Reintegra.
Assim, entendemos que o veto da Presidente
da República ao período estabelecido na lei
decorrente da MP no 610, na prática, (...)
(Soa a campainha.)
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A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
(...) já provoca sério dano às negociações que
os exportadores [especialmente de calçados] vêm promovendo, pelo fato de que os embarques decorrentes
ocorrem a partir de dezembro deste ano.
Assim, eu queria também, em relação ao Reintegra, dizer que é uma medida importantíssima, especialmente para um setor altamente empregador de
mão de obra, que é o setor calçadista, muito importante
para a economia do meu Estado. Então, penso que nós
devemos, amanhã, ter uma atenção redobrada, não só
sobre a multa adicional de 10%, mas também sobre a
manutenção do Reintegra para os setores empregadores de mão de obra e exportadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia,
gostaria de convidar V. Exa para presidir um pouquinho,
ao mesmo tempo em que chamo, para fazer uso da
palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB
do Amazonas.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sra Presidenta, Ana Amélia.
Pela ordem, se me permite.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, eu queria informar e convidar a todos
os Srs. Senadores e Sras Senadoras para a audiência
pública que ocorrerá hoje, às 18h30, na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, em homenagem a Sérgio Vieira de Mello, nosso diplomata que era
Alto Comissário das Nações Unidas e que, quando
representante da ONU no Iraque, em Bagdá, há dez
anos, exatamente na data de hoje, 19 de agosto, foi
morto quando uma bomba estourou ali no hotel que
era sede da ONU em Bagdá, matando 22 pessoas,
inclusive Sérgio Vieira de Mello.
Gostaria de informar que são convidados para
participar dessa audiência pública a Profª Carolina
Larriera, que era companheira dele à época; Alberto
Fonseca, Chefe da Divisão de Segurança Alimentar,
Desenvolvimento e Paz, representando o Ministério
de Relações Exteriores; a Srª Julia Barros Shirmer,
Chefe da Assessoria Internacional da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República; o Sr.
Carlos Mussi, representando a ONU, ele que é diretor da Cepal, Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe.
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Teremos a oportunidade de fazer uma reflexão e
uma homenagem a Sérgio Vieira de Mello. Assim, gostaria de convidar a todos para participarem, na CRE,
às seis e meia da tarde, Srª Presidenta. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Está registrado, Senador Eduardo Suplicy.
Queria aproveitar para cumprimentá-lo por esta justa
e oportuna iniciativa de homenagear um cidadão brasileiro que teve um papel muito importante no plano
da política externa, especialmente na questão das
negociações de paz, e ele morreu em nome da paz
naquela explosão referida por V. Exª.
Cumprimento-o pela iniciativa.
Convido a Senadora Vanessa Grazziotin para
fazer uso da palavra, como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Srª
Presidenta, Senadora Ana Amélia, que dirige a sessão neste momento; Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, na última sexta-feira, salvo engano,
o jornal The Washington Post publicou uma matéria
trazendo mais informações, novos detalhes sobre as
ações da agência nacional de segurança dos Estados
Unidos, a NSA, relativas à espionagem, notícia essa
que foi divulgada para o Brasil e para o mundo inteiro
recentemente pelo jornalista Glenn Greenwald e que
mostrou que o Brasil, diante das ações, que podemos
falar de inescrupulosas, da agência de segurança norte-americana, foi, ou tem sido um dos alvos preferenciais
na espionagem. E nós, aqui, do Congresso Nacional,
do Senado especialmente – e falo Congresso porque
o Presidente da Comissão de Relações Exteriores
tem feito reuniões conjuntas da Comissão de Relações Exteriores do Senado com a Comissão de Relações Exteriores da Câmara – temos procurado ouvir
inúmeras autoridades para entender melhor o que os
Estados Unidos vêm promovendo não contra os países, mas contra os povos do mundo inteiro, visto que,
com constância, tem violado a privacidade de pessoas
em diversos países do mundo.
Ouvimos Ministros de Estado, o Ministro das
Relações Exteriores, o Ministro das Comunicações, o
da Segurança Institucional, enfim. Ouvimos o próprio
jornalista que foi o autor de todas as matérias que têm
sido publicadas até o momento. Na última reunião, foram
ouvidos representantes de empresas ligadas à Internet,
entre elas, a Google, a Microsoft, além do Facebook.
Na última audiência, os próprios representantes
dessas empresas confirmaram o fato de que, com frequência, são solicitados a repassar informações ao
governo norte-americano, possivelmente a NSA, que,
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repito, é a agência de segurança nacional dos Estados
Unidos da América do Norte.
A notícia da última sexta feira do jornal The Washington Post mostra que a agência nacional de segurança dos Estados Unidos não só tem violado, de forma
reiterada, as informações de pessoas e de governos,
mas tem violado a legislação norte-americana, ou seja,
as próprias leis de privacidade existentes nos Estados
Unidos, como forma de vigiar pessoas e vigiar países
também, Srª Presidente, de acordo com matéria anterior. Matérias publicadas em revistas de nosso País
mostraram que, próximo a reuniões das Nações Unidas, membros da diplomacia brasileira foram alvo de
escuta, alvo de espionagem por parte dos americanos.
Então, o jornal The Washington Post mostra que,
desde 2008, segundo documentos, certamente repassados por Snowden, a agência de segurança americana
vem sendo flagrada em pelo menos 2.776 infrações à
lei, nas quais interceptou, armazenou e distribuiu correios e chamadas telefônicas protegidas, e o fez de
forma, repito, ilegal, Srª Presidente.
Nós vimos, ontem à noite, a notícia da detenção,
da prisão do brasileiro chamado David Miranda, que é
o companheiro do jornalista Glenn Greenwald e que
mora no Rio de Janeiro. Ele foi detido.
Passava por Londres, pelo Reino Unido, Inglaterra, apenas para fazer uma conexão, uma vez que
vinha da Alemanha, onde se encontrou com uma documentarista que, junto com Glenn Greenwald, ouviu
Snowden e recebeu dele uma série de documentos.
Ele estava na Alemanha, em Berlim, durante uma
semana, onde teve reuniões com Laura Poitras, que
é documentarista – repito – e que também trabalhava
com Glenn Greenwald para o jornal inglês The Guardian. Passava e apenas fazia conexão em Londres,
quando foi detido por agentes ingleses, sob o argumento de que estava sendo detido com base em uma
lei inglesa antiterror.
Ora, Srª Presidente, não havia, como não há,
efetivamente, nenhum indício, nenhum indicativo, absolutamente nada, que pudesse ligar o brasileiro David
Miranda a qualquer ato ou a qualquer ação terrorista.
Não há dúvida de que a lei inglesa determina, permite a detenção tão somente por nove horas, e ele ficou
detido, segundo as informações que temos, exatas
oito horas e cinquenta e cinco minutos. Ou seja, cinco
minutos antes do tempo máximo permitido pela lei inglesa, ele foi liberado.
Entretanto, a partir do momento em que foi liberado, comunicou – o que foi confirmado em sua chegada
hoje, pela manhã, no Brasil – que não sofreu qualquer
tipo de violência, mas que teve seus objetos pessoais,
seus bens pessoais confiscados pelo governo britâni-
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co, Srª Presidente, o que caracteriza uma ilegalidade.
Laptop, telefone, computador, e-mails, armazenados
em pen drive e outros dispositivos de que dispunha
foram apreendidos.
Não há dúvida nenhuma de que essa ação do
governo inglês, possivelmente articulado com o governo americano, tenha o objetivo de intimidar o jornalista
americano que trabalha para o The Guardian e vive
no Brasil, no Rio de Janeiro. Essa ação tenta intimidar
o jornalista Glenn para que não continue a divulgar o
material passado por Snowden.
E aí eu quero mais uma vez cumprimentar o
jornalista, Senador Suplicy. Eu vi a entrevista que ele
concedeu à imprensa hoje pela manhã. Ele disse que,
se o objetivo for esse, o resultado será exatamente o
inverso e que, agora sim, ele divulgará todos os documentos de que dispõe e que envolvem não apenas
os americanos, mas, possivelmente, o governo inglês.
Aliás, eu relembro que ele disse, na nossa presença, em debate na Comissão de Relações Exteriores, que tudo que foi divulgado até agora é muito
pouco do que existe; que as informações divulgadas
até agora são muito poucas diante do quantitativo de
informações de que ele dispõe e que foram repassadas por Snowden.
Penso que a situação dele e do seu companheiro
merece do Brasil uma atenção especial. E quero cumprimentar o Governo brasileiro, que, imediatamente,
divulgou uma nota condenando a ação do governo
britânico. Imediatamente! O Governo brasileiro não titubeou, porque se trata de um cidadão brasileiro que
passava por Londres, pelo Reino Unido, pela Inglaterra,
numa conexão, e foi detido por quase nove horas, tendo os seus bens pessoais confiscados, sem nenhuma
justificativa legal.
Da mesma forma como fez o Itamaraty, a Ministra de Direitos Humanos também se pronunciou, condenando o tratamento recebido por David Miranda na
Inglaterra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Vou conceder um aparte a V.
Exª, mas comunico que estou tomando providências,
iniciativas no sentido de apresentar requerimento ao
Plenário, requerimento à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que sejam solicitadas
informações e feito convite ao Embaixador da Inglaterra para vir até o Parlamento brasileiro e trazer as
explicações devidas; que seja solicitado do Governo
brasileiro que contribua com o jornalista e com o seu
companheiro David na sua segurança pessoal, que,
em minha opinião, está em risco. Está em risco porque
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vejam o que fizeram o governo americano e alguns
países, como Inglaterra, Portugal e Espanha com o
presidente boliviano, que teve negado o pedido de autorização para pousar e reabastecer no solo desses
países que acabo de citar, porque havia uma dúvida
sobre se Snowden estava ou não no avião do presidente da Bolívia, e por isso ele teve negado o pedido
de pousar para reabastecer sua aeronave, colocando-se, assim, sua vida em risco.
Eu concedo o aparte a V. Exª, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Quero cumprimentá-la, Senadora Vanessa, por
essa palavra de solidariedade ao jornalista brasileiro
David Miranda, companheiro do jornalista americano
Glenn Greenwald, que, conforme tivemos oportunidade
de ouvir aqui, no meu entendimento, prestou um serviço à humanidade, inclusive a nós, brasileiros, quando
revelou a forma como uma agência ligada ao governo
dos Estados Unidos se utilizava de instrumentos para
averiguar, conhecer e analisar as comunicações telefônicas, por e-mail e por outras formas pela internet e
de uma maneira que fere aquilo que está previsto no
art. 5º de nossa Constituição, que observa, salvo por
decisão da Justiça, serem invioláveis as comunicações
entre as pessoas, órgãos, empresas e assim por diante.
Portanto também aqui expresso a minha solidariedade
ao Itamaraty, à Ministra dos Direitos Humanos, quando censuraram a atitude das autoridades britânicas
ao observarem tratar-se de medida injustificável por
envolver indivíduo contra quem não pesam quaisquer
acusações que possam legitimar o uso de uma legislação que não é para deter indivíduos ali no aeroporto
de Heathrow. Assim, considero importante a iniciativa
de V. Exª, com a qual me solidarizo inteiramente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço e acolho o aparte
de V. Exª, Senador Suplicy. Agradeço muitíssimo e peço
que seja integrado ao meu pronunciamento.
Senador Suplicy, como nós, além do Itamaraty,
da Ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos,
várias outras instituições e organismos se pronunciaram em relação ao fato. A Anistia Internacional, ouvida
que foi pela imprensa brasileira, além de condenar a
atitude, afirmou estar claro que legislações antiterror
têm sido utilizadas ultimamente com objetivos mesquinhos e vingativos.
Não há dúvida de que ela foi utilizada, não diria
com objetivos mesquinhos e vingativos, mas com objetivos ilegais, condenáveis porque nada, absolutamente nada existe que possa ligar o Sr. David Miranda a
qualquer ação de terror ou qualquer ação que pudesse
ser caracterizada como terrorismo. Pelo contrário, Srª
Presidente, ele estava em missão, segundo informa-
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ções do próprio Glenn Greenwald, jornalista, seu companheiro, numa viagem paga pelo The Guardian, um
organismo da imprensa da Inglaterra. E, fazendo o que
fez o governo inglês, não podemos nós ficar calados.
E, aí, quero apenas reforçar: temos um pedido
de CPI já aprovado nesta Casa; faltando apenas um
ou dois blocos partidários indicarem os nomes para
compor essa CPI; e espero que tenhamos condições
de, já nesta semana, instalar a CPI.
A Comissão de Relações Exteriores tem se ocupado muito com esse assunto nas últimas semanas,
entendendo a gravidade e a importância, mas, sem
dúvida alguma, uma comissão parlamentar de inquérito
terá maiores e melhores condições de analisar o fato,
visto que não é apenas o Brasil vítima de uma ação de
espionagem, mas há direitos individuais sendo violados, grandes empresas tendo as suas informações, os
seus dados, possivelmente, acessados de forma ilegal,
o que pode comprometer, muitas vezes, concorrências
internacionais. Mas nós precisamos também analisar a
capacidade de o Brasil, como Estado, de se defender
diante dessas ações.
Então, é muito importante que instalemos, ainda esta semana – e creio que teremos essas condições –, essa CPI para que possamos nos aprofundar
mais na investigação e ver até que ponto, até onde foi
essa espionagem, essa bisbilhotagem praticada pelos americanos contra vários países, especialmente
contra o Brasil.
E, aqui lembro o que disse o jornalista perante
os membros da Comissão de Relações Exteriores
desta Casa, e o repetiu, hoje pela manhã, à imprensa
brasileira: existem muitos, mas muitos documentos e
informações que não foram divulgados ainda. E ele se
disponibilizou para passar tudo, absolutamente tudo, à
comissão parlamentar de inquérito que, possivelmente,
será instalada nesta Casa.
Concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora, independentemente das
outras partes da sua fala, acho que a Comissão de
Relações Exteriores, na quinta-feira próxima, deve dedicar uma parte da nossa agenda para debater esse
assunto, mas debater com profundidade. Um cidadão
brasileiro – isso já é grave – teve seus direitos atrapalhados. Se ele fosse suspeito de terrorismo, se houvesse suspeita de que ele estava carregando armas,
bombas, tudo bem, porque a polícia tem a obrigação,
até em defesa dos outros passageiros dos aviões,
de levá-lo e detê-lo para verificar. Mas nada disso foi
motivo a acusação. A acusação é de que ele é amigo
de uma pessoa que nada tem a ver com terrorismo,
até porque o Sr. Snowden não praticou nenhum ato
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de terrorismo, não tem nenhuma ligação com o terror.
Ele apenas prestou um serviço a nós todos ao dizer:
“vocês estão sendo bisbilhotados”. Não vou dizer que
aplaudam a ele, como, aliás, um dia, é capaz de darem a ele o prêmio Nobel da Paz, por ter feito abrir a
caixa preta dessa máquina de espionagem, de bisbilhotagem mais ainda. Está bom; que não o aplaudam,
mas prender um jornalista porque é amigo do amigo
dele, daquele que denunciou? É um ato extremamente
grave e que merece a nossa análise, o nosso repúdio.
Hoje, se vir as notícias, Senadora, o Parlamento inglês
está sendo mais duro com a sua polícia de fronteira do
que nós. O Parlamento inglês debateu a questão lá,
em Londres, e tomou posições duras, fez críticas ao
Ministério por isso. O nosso governo e nós estamos
muito tímidos diante disso. Contudo, para não precipitar
as coisas, pelo menos um bom debate precisamos ter
na quinta-feira: o que fazer diante do tratamento que
foi dado a um o cidadão brasileiro. Mas, além disso,
diante do problema geral, como a gente vem discutindo, desde que arrebentou o escândalo do Snowden, o
que podemos fazer para que a nossa privacidade seja
resguardada e não aberta, conforme os interesses de
alguns burocratas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio ao
Governo/PCdoB – AM) – Também agradeço muitíssimo o aparte de V. Exª, Senador, e quero dizer que,
quando da vinda do jornalista Glenn aqui, ao Senado,
ele confirmou que, logo depois das primeiras matérias
divulgadas, o seu companheiro teve a sua residência
furtada, invadida, e furtaram o computador do seu companheiro. Todavia, ele foi tão equilibrado que não quis,
em momento algum, confirmar ou relacionar o caso do
furto do computador de David Miranda, que foi detido
ilegalmente em Londres, com as reportagens e com
as matérias que ele havia divulgado recentemente.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio ao
Governo/PCdoB – AM) – Vejam como se trata de uma
pessoa extremamente sensata. Não estabeleceu essa
relação porque não tinha provas; entretanto, disse que
estranhou muito o fato de que nada havia sido revirado
e que a única coisa levada ter sido aquele computador.
E, além da prisão ilegal, Senador Cristovam,
houve o confisco de todos os materiais de David Miranda, pelo governo inglês: computador, pen drive,
tudo, absolutamente tudo, foi confiscado. Ele diz que
não sofreu nenhuma agressão, mas que suas posses,
foram confiscadas.
Amanhã, quando teremos sessão deliberativa,
Senador, penso que devemos debater isso para além
da Comissão de Relações Exteriores; temos que apro-
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var aqui a moção; temos que aprovar, na Comissão, a
vinda do embaixador, até porque, desde que as matérias foram divulgadas, além de outros fatos – e não
são poucos, são muitos fatos –, pelo menos dois fatos
gravíssimos, em nível internacional, ocorreram: um foi
contra o Presidente da Bolívia...
(Interrupção de som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... e países não titubearam
em desrespeitar acordos internacionais, negando ao
Presidente da Bolívia a possibilidade de abastecer o
seu avião em solo – e, aqui, eu me refiro, como todos
sabem, a Espanha, Portugal e França. E, agora, vem
este outro episódio: um brasileiro detido com base em
uma lei inglesa antiterrorismo, como V. Exª mesmo lembra, de 2000, já muito criticada na Inglaterra. Com essa
justificativa, ele foi detido por oito horas e cinquenta e
cinco minutos e teve seus bens confiscados.
Concordo com V. Exª, Senador: temos de ser duros e precisamos buscar novas informações, porque,
além de tudo, essas informações não são falsas, tanto
assim que os Estados Unidos nunca questionaram a
sua veracidade...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... porque são documentos
legais, são documentos cuja veracidade, repito, não
se questiona.
Essa última matéria a que me referi aqui, publicada no jornal The Washington Post, mostra que mais de
2.770 infrações foram cometidas contra a lei, de 2008
para cá. Isso é muito grave e atinge a todos nós. Qual
é mesmo a nossa capacidade de defesa, dos cidadãos,
do governo e das empresas? Qual é a capacidade?
Precisamos debater.
Repito: penso que a melhor resposta que poderíamos dar, Senador, seria, nesta semana ainda,
instalarmos essa comissão parlamentar de inquérito,
porque temos muito que verificar e, principalmente,
porque temos já o compromisso de uma colaboração
por parte do jornalista Glenn de ajudar...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... vítima desse ato ilegal cometido pelos americanos. Agora, dizem – vamos ver
se há veracidade – que, possivelmente, haja a participação até mesmo do governo inglês. Vamos esperar
para ver se há ou não essa confirmação.
Agradeço V. Exª, Senadora Ana Amélia, pela
bondade de me garantir um tempo maior.
Muito obrigada.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O assunto merece atenção, Senadora
Vanessa Grazziotin, e, além das providências e das
notas do governo brasileiro, a nossa Comissão de Relações Exteriores também fará isso.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Senhora Presidente da República adotou, em 14 de agosto de 2013, e publicou, no dia 15
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 624,
de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de
encargos financeiros da União e de transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios no valor de R$
1.648.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta
e oito milhões de reais), para os fins que especifica.
A matéria será encaminhada, nos termos do §6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
O calendário de tramitação da Medida Provisória
será publicado.
É o seguinte o calendário:
– Publicação no Diário Oficial da União: 158-2013
– Emendas: até 21-8-2013 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: A Comissão Mista deve,
obrigatoriamente, emitir parecer antes de a matéria ser submetida aos Plenários da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal (art. 62, §
9º – CF / Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 4.029 – DOU de 16/3/2012).
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até 11-92013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal:
11-9-2013
– Prazo no Senado Federal: de 12-9-2013 a
25-9-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos
Deputados:
25-9-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 26-9-2013 a 28-9-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 29-9-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 13-10-2013
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Senado Federal recebeu a Mensagem
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nº 81, de 2013 (nº 346, de 2013, na origem), pela qual
a Senhora Presidenta da República solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor
de até US$45,270 milhões (quarenta e cinco milhões
e duzentos e setenta mil dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, entre o Estado da Bahia e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
destinada ao financiamento parcial do Programa de
Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do
Estado da Bahia – Profisco.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Com a palavra, o Senador Cristovam
Buarque, pela Liderança do PDT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de informar, Srª Presidente, que, como o nosso
Líder, Senador Wellington Dias, vai ter um compromisso, eu vou inverter a minha ordem de fala com S. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Perfeitamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Entretanto, eu gostaria de, pela ordem,
aqui fazer uma brevíssima comunicação, um estímulo a
um pedido de desculpas do Ministro Joaquim Barbosa.
Srª Presidente, na semana passada, durante a
votação de embargos infringentes, apostos em face da
decisão do Colegiado do Supremo Tribunal Federal na
Ação Penal nº 470, o Presidente do Tribunal, Ministro
Joaquim Barbosa, qualificou de “chicana” determinada
interpretação que teria sido feita pelo Ministro Ricardo
Lewandowski, um homem de extraordinário currículo
e respeitado por todos os brasileiros, sobretudo no
meio jurídico.
Não obstante a opinião assentada de que os embargos infringentes somente podem ser aceitos contra
decisões não unânimes no processo penal, para que
o processo seja devolvido a um órgão colegiado mais
amplo, é direito das partes que os embargos declaratórios sejam considerados e discutidos, mesmo que
não se prestem à rediscussão da causa.
Assim, avalio que seria muito oportuno que o
Ministro Joaquim Barbosa, primeiro magistrado afrodescendente a assumir a Presidência do STF, pelo
que tem, obviamente, um mérito extraordinário, venha
a reconsiderar sua fala com um pedido de desculpas
ao Ministro Ricardo Lewandowski, para a imagem de
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serenidade, tão necessária à nossa mais alta Corte,
bem como pela importância que todos nós creditamos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, pois
se trata da mais alta Corte de Justiça do nosso País,
onde é importante que os 11 ministros dêem exemplo
de civilidade e de respeito mútuo.
Assim, caro Presidente e Ministro Joaquim Barbosa, como, aliás, muitos membros do corpo de advogados brasileiros, magistrados, o Presidente da Associação de Magistrados do Brasil, jornalistas, como Elio
Gaspari, que tratou do tema ainda hoje na Folha e no
jornal O Globo, e dezenas de pessoas estão dizendo
por toda parte, será oportuno que V. Exª, Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do STF, peça desculpas esta
semana, em plenário, no mesmo lugar onde houve a
sua palavra que muitos consideraram para além da
conta – e eu próprio me assustei –; que V. Exª peça
desculpas e que aja um tratamento mais civilizado e
respeitoso entre todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com a palavra...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Senador Cícero, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, apenas uma curta fala sobre um fato que
aconteceu nestes dias, que foi a vitória do Brasil na
Copa Social.
Até aí podem achar que estou falando de uma
coisa sem importância, embora eu ache que é importante. A cada dois anos, Senador, há 22 anos – ou seja,
é a décima primeira vez em 22 anos –, uma copa de
futebol dos excluídos, dos jogadores moradores de rua,
dos jogadores pobres, desempregados. Há 22 anos,
a cada dois anos, eles fazem uma copa, organizada
por um grupo inglês.
Este ano, o Brasil ganhou. Mas, Senador Cícero,
o País que está gastando R$50 bilhões na Copa não
deu um real para que a equipe brasileira fosse.
É um esporte praticado com oito jogadores, quatro em campo e quatro no banco de reservas. Eles se
substituem muito rapidamente, sobretudo porque são
muitos jogos, um atrás do outro. O Brasil só conseguiu
levar quatro; não levou os oito. O único país que não
levou os oito, Senador Suplicy. Mais do que isso: são
oito homens e oito mulheres, e as meninas não foram.
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O Brasil, País que gasta R$50 bilhões, não gastou
R$40 mil, porque é o que custou levá-los, valor pago
por um empréstimo bancário feito pelo técnico Pupo
Fernandes. O técnico, triste pelo treinamento repetido
desses meninos e meninas, decidiu levantar R$40 mil
no banco e pagou a viagem deles e dos que os ajudam. Lá eles foram campeões e um jogador brasileiro
foi considerado o melhor de todos. Na entrega da taça,
Senador Cícero, no chão eles colocaram 12 camisas
dos colegas que não puderam ir porque o Governo
brasileiro não deu nenhuma ajuda.
E eu, que conheço isso, conheço o movimento,
conheço as pessoas, fiz algo que eu não faço jamais,
que é ligar para ministro tentando sugerir qualquer
coisa. Liguei para o Ministro Aldo Rebelo e disse para
ele que o que estava acontecendo era algo muito negativo para o Brasil, como foi, porque saiu nos blogs
lá da Europa. Falei que seria muito negativo o Brasil,
que faz a Copa do Mundo, que fez essa Copa, com
o apoio do Presidente Lula, há dois anos, no Rio de
Janeiro, não mandar uma equipe nesse ano da Copa.
O Ministro Aldo foi extremamente gentil comigo,
mas não deu nada, não apoiou nada, não fez nada,
Senador Wellington. E mandou para a CBF. Os organizadores do evento foram à CBF, que disse que não é
casa de ajuda, que não está aí para ajudar em coisas
desse tipo. Resultado: o Brasil passa ao povo brasileiro
a alegria de termos sido campeões nessa chamada
Copa Social e o Governo brasileiro passa a vergonha,
o constrangimento de gastar R$50 bilhões com a Copa
da FIFA e não aceitar dar uma contribuição mínima
para a realização do projeto da Copa Social. que já
vinha sendo realizado há 22 anos.
É uma copa que mobiliza, em cada país, milhares
de jovens das camadas pobres, que não têm patrocinadores e que treinam até que se chega a um grupo
deles, de oito meninos e oito meninas, que vão para
essa Copa Social. A anterior foi no Brasil, a última foi
no México e esta foi na Polônia.
Eu não consigo entender a insensibilidade de um
governo que gasta R$50 bilhões numa copa, R$1,6
bilhão só na arena de Brasília, como eles chamam
hoje, que se chamava estádio no meu tempo, e não
é capaz de dar um dinheirinho desse tamanho para
participar de um evento paralelo ao da FIFA. Medo de
concorrência não pode ser. Eu acho que a palavra que
explica isso é insensibilidade. Falta de dinheiro não é.
É insensibilidade.
Eu vim aqui manifestar essa minha reclamação
pela insensibilidade do Governo da Presidenta Dilma
no que se refere a participar, apoiar, ajudar jovens brasileiros das camadas mais pobres a participarem da
sua copa de futebol, a Copa Social, um programa que
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já é de sucesso no mundo, que já tem duas décadas,
que já foi realizado no Brasil, onde – é preciso lembrar
– contou com o apoio do Presidente Lula, e agora não
teve nada de sensibilidade do Governo Dilma, dos seus
ministérios, nem, também, da CBF, para onde o Ministro Aldo sugeriu que fosse levado o pedido.
Agradeço a gentileza do Ministro Aldo, sempre
gentil, por ter recebido o meu telefonema e, depois, ter
me ligado para dizer que não iria poder ajudar e que
tinha mandado para a CBF.
Na CBF não houve a menor possibilidade e o Brasil ia ficar de fora completamente. Graças ao esforço
desse Sr. Fernandes, que levantou o dinheiro e agora
está em dívida com o banco, nós estivemos lá, mesmo
capengas, como se diz, pois, em vez de dezesseis, oito
meninos e oito meninas, mandamos só quatro.
Nossos jogadores jogaram mais que todos os
outros, porque os outros se revezavam e os nossos
jogaram o tempo todo, e mesmo assim conseguiram
ser campeões.
Meus parabéns não apenas aos atletas, mas,
principalmente, a esse Sr. Pupo Fernandes, que não conheço, mas que foi técnico e patrocinador, com empréstimo bancário, da presença do Brasil na Copa Social.
Quero dizer que isso é uma vergonha, Senador
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Eu me somo a V. Exª, Senador
Cristovam Buarque, lamentando profundamente que,
como o senhor bem disse, um País que está gastando
bilhões com a organização da Copa para a entidade
CBF, tenha uma reação, um procedimento com um
evento que tem o seu significado. Prova disso é que o
Brasil já o sediou e teve apoio para isso. Infelizmente,
estamos falando do País da Copa e das Olimpíadas,
mas que está esquecendo aquilo que é mais importante,
que são os nossos atletas. Tenha certeza de que isso
não é um caso isolado, para nossa tristeza e para a
comprovação da injustiça que ainda existe neste País.
Com a palavra o Senador...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu também gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... dizer ao Senador Cristovam Buarque
que avalio que seria importante que o Ministro Aldo
Rebello possa considerar as observações do Senador
Cristovam Buarque – eu não conhecia bem essa competição, a Copa Social –, para que possa, pelo menos,
da próxima vez, dar o apoio devido a este evento. Meus
cumprimentos, Senador Cristovam Buarque.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
V. Exª havia permutado com o Senador Wellington
Dias, mas o Senador Wellington Dias não se encontra.
Então, com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Cícero
Lucena, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para
registrar a passagem, triste, dos dez anos de falecimento de Sérgio Vieira de Mello, ocorrido em Bagdá,
capital do Iraque.
Carismático, empreendedor, otimista, Sérgio Vieira de Mello, um apóstolo da busca da justiça, para que,
então, possa acontecer a paz, foi um Alto Comissário
das Nações Unidas para os Direitos Humanos que dedicou a vida ao trabalho em prol de uma solução para
situações de genocídio, êxodos e todo tipo de conflitos.
Enviado ao Iraque com uma equipe de especialistas, a missão de Sérgio consistia em desenvolver e
planejar a forma de reconstruir o país e devolver a soberania ao povo, tarefa que cumpriu com grande sucesso.
Em 19 de agosto de 2003, houve um ataque à
sede da ONU em Bagdá. Nesse dia, Sérgio, gravemente ferido, colocou a vida dos outros antes da dele,
pedindo aos homens do resgate para salvar outros feridos antes dele, vindo a falecer entre os escombros.
Sérgio Vieira de Mello foi um dos melhores representantes da ONU para promoção de soluções multilaterais para as inúmeras crises mundiais. Tornou-se
um exemplo para muitos.
Como negociador da ONU, atuou em alguns dos
principais conflitos mundiais – Bangladesh, Camboja, Líbano, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Ruanda e
Timor-Leste – entre os anos 1999 e 2002 e, por fim,
no Iraque, onde foi morto durante o ataque suicida ao
Hotel Canal, com a explosão provocada por um caminhão-bomba. O Hotel Canal era usado como sede da
ONU em Bagdá há mais de uma década. Vieira de Mello
obteve êxito e visibilidade no cenário internacional por
sua atividade profissional. Até a sua trágica morte, esteve dedicado a apoiar a reconstrução de comunidades
afetadas por guerras e violências extremas.
Vou ler aqui um pequeno trecho do livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, de extraordinária
qualidade, da jornalista norte-americana Samantha
Power, também professora da Universidade de Harvard. É uma biografia de Sérgio Vieira de Mello. O Homem que Queria Salvar o Mundo, uma biografia. Tive
a oportunidade de acompanhar a palestra de Saman-
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tha Power na Bienal do Livro, em agosto de 2008, na
Livraria Cultura. Ela estava acompanhada de Carolina
Larriera, que também falou a respeito de Sérgio Vieira de Mello. Para se ter uma idéia da qualidade desse
livro, eis um trecho:
Às quinze para as nove da manhã de uma
terça-feira, 19 de agosto de 2003, cinco meses
após a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos, Sergio Vieira de Mello chegou de
carro ao quartel-general das Nações Unidas
em Bagdá. Mantivera-se anormalmente calado no percurso até lá, e seus guarda-costas
acharam que estivesse exibindo sinais de tensão gerada por uma presença cada vez menos
relevante da ONU no País e pelo colapso da
situação de segurança.
Funcionário da ONU durante toda a sua vida
adulta, Vieira de Mello, um brasileiro de 55
anos, acumulara bastante experiência com a
frustração. Em seus 34 anos de serviço, conheceu todos os lugares que apareciam nas
manchetes dos jornais: trabalhara em Bangladesh, no Sudão, no Chipre, em Moçambique,
no Líbano, no Camboja, na Bósnia, em Ruanda,
no Congo, no Kosovo e no Timor Leste. Falava
português, inglês, francês, italiano e espanhol
fluentemente e arranhava várias outras línguas.
Havia sido recompensado por seus talentos
com a atribuição mais difícil de sua carreira:
enviado da ONU ao Iraque.
Ele era talhado para o cargo não por falar
árabe – ele não falava, mas, pela experiência
acumulada, [para tentar justamente evitar que
houvesse maior violência ou que pudesse terminar a guerra em locais caracterizados pela
violência] – talvez pudesse mostrar aos norte-americanos o que fazer e o que não fazer. Havia muito tempo deixara de acreditar que traria
soluções para as desgraças de um lugar, no
entanto se tornara exímio em formular perguntas que ajudavam a revelar ideias construtivas.
O trabalho sempre fora para ele um local de
refúgio e, ao adentrar a base da ONU em Bagdá, no Hotel do Canal, subiu as escadas até
seu escritório no terceiro andar, cumprimentando os funcionários no caminho. Passou a
manhã lendo os telegramas mais recentes
da sede das Nações Unidas em Nova York
e respondendo aos e-mails. No final da manhã, seus seguranças prepararam comboio
para levá-lo à Zona Verde, o distrito fortificado
onde os administradores, a Coalizão Norte-Americana e Britânica, haviam instalado sua
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base, nos palácios abandonados de Saddam
Hussein. Tinha uma reunião marcada com L.
Paul Bremer, o administrador norte-americano
do Iraque, e uma delegação de legisladores
norte-americanos de Washington.
Ao meio-dia, seu sedã blindado estava pronto
para partir, mas naquele momento ligaram do
escritório de Bremer. O voo que trazia a delegação de congressistas norte-americanos do
Kuwait para Bagdá se atrasara, e o almoço
teria que ser cancelado. Ele telefonou para
Carolina Larriera, sua companheira, uma economista da missão. “Escapei do almoço”, ele
disse. “Vamos comer um sanduíche juntos?”
Larriera respondeu que não podia porque tinha
que enviar convites para uma conferência às
cinco da tarde. Ele disse que estava contanto
os dias – faltavam 42 – para passar um mês
de férias com ela no Brasil.
Os dirigentes da ONU não esperavam desempenhar um papel político significativo no
Iraque. Nos dias que antecederam a guerra, a
Casa Branca desprezara as Nações Unidas,
comparando-a à ineficaz Liga das Nações. O
vice-presidente Dick Cheney disse que a ONU
se mostrara incapaz de lidar com a ameaça
que Saddam Hussein representa, incapaz de
impor suas próprias resoluções, incapaz de
enfrentar o desafio com que nos defrontamos
no século XXI.
Contudo, nas semanas que se seguiram à
derrubada da estátua de Saddam Hussein
em Bagdá, tornara-se claro que os soldados
norte-americanos precisariam de ajuda. Os
ataques de homens-bomba ainda não haviam
começado, mas o saque generalizado, sim; e
aqueles que tão facilmente expulsaram o ditador iraquiano pareciam cada vez mais perdidos
quando se tratava de administrar o legado de
seu domínio. (...)Vieira de Mello foi escolhido
para encabeçar essa equipe devido à sua vasta
experiência, mas igualmente, porque, poucas
semanas antes da invasão norte-americana
do Iraque, fizera algo que poucos dirigentes
da ONU antes dele conseguiram: encantou
George W. Bush. Em uma reunião no Salão
Oval, Vieira de Mello criticara as políticas de
detenção norte-americanas em Guantánamo
e no Afeganistão e pressionara o Presidente
a renunciar à tortura. (...)
Às três da tarde, encontrou-se com dois altos
funcionários do Fundo Monetário Internacio-
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nal para discutirem a pressa da Coalizão em
privatizar as empresas iraquianas. (...)
Logo depois que o grupo ocupou seus assentos, uma explosão ensurdecedora soou,
e um clarão branco tomou conta do céu. Uma
testemunha comparou a luz a um milhão de
flashes acendendo de uma vez.
As janelas se estilhaçaram, lançando milhares
de lascas de vidro pelo escritório. O teto, as
paredes e o chão cederam, depois desmoronaram como uma panqueca sobre os andares
inferiores.
Ele é como um cruzamento de James Bond
com Bobby Kennedy – foi assim que um colega jornalista descreveu Sérgio Vieira de Mello
para Kennedy. ‘Foi assim que um colega jornalista descreveu Sergio Vieira de Mello para
mim [diz Samantha Power] na véspera de meu
primeiro encontro com ele’. Era abril de 1994.
Eu era uma repórter novata na ex-Iugoslávia, e
ele tinha a fama de ser a figura mais dinâmica
e politicamente hábil da missão da ONU ali.
Tínhamos amigos em comum, e ele concordou em me dar informações sobre o conflito
durante uma refeição em Zagreb, a capital
croata, no dia 15 daquele mês.
Sergio Vieira de Mello sempre pautou seu trabalho
no sentido de mitigar o sofrimento da população dos
países em que atuou como Comissário dos Direitos
Humanos das Nações Unidas, bem como para contribuir
para o desenvolvimento de instituições democráticas
e para a promoção e respeito pelos direitos humanos.
Sr. Presidente Cícero Lucena, quando Sergio
Vieira de Mello foi designado para a sua função de Alto
Comissário para os Direitos Humanos no Iraque, eu lhe
escrevi um e-mail, em 26 de maio de 2003, sugerindo
que os iraquianos seguissem o exemplo do sistema
de Dividendos do Fundo Permanente do Alasca, uma
experiência pioneira e bem-sucedida da Renda Básica
de Cidadania. Com as grandes reservas de petróleo do
país, o Iraque poderia seguir esse caminho.
Quatro dias depois, em 30 de maio de 2003, Sergio Vieira de Mello me respondeu que considerava positiva a proposta e que a encaminharia à consideração
das instâncias decisórias que na época administravam
o Iraque. Na sequência dos fatos, em 23 de junho daquele ano de 2003, durante a Cúpula de Reconciliação
de Chefes de Estado em Omã, o Embaixador J. Paul
Bremer III, responsável pela administração do Iraque
após a queda de Saddam Hussein, disse que os iraquianos poderiam seguir o exemplo do Alasca, de forma
que todos pudessem participar da riqueza da nação.
Em 1º de agosto de 2003, Sergio Vieira de Mello me
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telefonou de Bagdá. Eu me lembro perfeitamente. Eu
estava no gabinete do então Prefeito de São Bernardo
do Campo e pedi uma pausa para ouvir Sergio Vieira
de Mello. Ele me disse que a proposta de instituição de
uma Renda Básica de Cidadania no Iraque havia sido
considerada positiva por muitos, pela administração do
país, e inclusive foi expresso pela missão do Banco
Mundial ali presente que era factível. Eu fiquei muito
otimista. Infelizmente, exatamente há dez anos, em 19
de agosto de 2013 – portanto, dezoito dias depois de
nossa conversa –, veio o fatídico ataque terrorista ao
escritório das Nações Unidas em Bagdá, que vitimou
Sergio Vieira de Mello, Alto Comissário para os Direitos Humanos, e mais 21 pessoas.
Com o cruel desaparecimento de Sergio Vieira de
Mello, o mundo perdeu não só um ardoroso defensor
da paz e dos direitos humanos, como também um líder
humanitário incansável. É importante que os seus feitos
sejam divulgados em nosso País, pois tudo que ele fez
em prol da humanidade muito nos orgulha. Um brasileiro notável. É importante que a juventude de nosso
País conheça tudo o que fez Sergio Vieira de Mello. É
muito importante que a sociedade brasileira reconheça
em Sergio Vieira de Mello um exemplo contemporâneo
do herói nacional, protagonista de uma luta incansável
pela realização de justiça e consequentemente da paz
em nosso País.
A vida de Sergio Vieira de Mello é um exemplo
de pessoa de extraordinário valor, e eu aqui ressalto
alguns pontos do que aconteceu, interagindo com as
instituições mais importantes do Planeta Terra.
Em janeiro de 1942, conforme a cronologia de
Samantha Power, em Washington, DC, representantes
de 26 países em luta contra as potências do Eixo assinam uma declaração das Nações Unidas, em apoio
à Carta do Atlântico, que foi firmada pelo Presidente
Franklin Roosevelt e pelo Primeiro-Ministro Winston
Churchill, em agosto de 41. Foi o primeiro uso oficial
do termo “Nações Unidas”, sugerido por Roosevelt.
Em 1945, a Alemanha rendeu-se em 7 de maio;
e o Japão, em 15 de agosto, encerrando a Segunda
Guerra Mundial. Mais de seis milhões de judeus e outros cinco milhões de pessoas foram exterminados no
holocausto e naquela Segunda Guerra Mundial.
Em 1946, a primeira Assembleia Geral da ONU,
que congregava 51 nações na época, reúne-se em
Westminster, em Londres, e a ONU se instala em Nova
York no final deste ano. O Tribunal de Nuremberg condena 22 dos 24 líderes nazistas, acusados de crimes
de guerra, de crimes contra a humanidade, de crimes
contra a paz.
Em 15 de março de 1948, nasce Sergio Vieira de
Mello, no Rio de Janeiro, no Brasil.
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Em junho de 1950, os soviéticos boicotam o Conselho de Segurança, que apela aos Estados-membros,
a fim de que enviem tropas para proteger a Coreia de
uma invasão do Norte. O Presidente norte-americano
Harry Truman declara: “Não podemos desapontar a
ONU.” E envia 50 mil soldados para a guerra da Coreia, que termina com armistício em 1953.
Em novembro de 1956, a primeira sessão especial
de emergência da Assembleia Geral da ONU reage à
captura britânica e francesa no Canal de Suez e envia
ao Egito a primeira força de paz da história das Nações Unidas, e o Egito até hoje está com o seu povo
procurando a paz.
Em setembro de 1960, no maior aumento de
membros em um único ano, 17 Estados recém-independentes – 16 da África – aderem à Organização.
Em março de 1964, os militares dão um golpe no
Brasil e iniciam 20 anos de regime militar.
De 1966 a 1969, após concluir o ensino médio
no Liceu Franco-Brasileiro, no Rio, e após um breve
período na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Vieira de Mello muda-se para a Europa. Estuda Filosofia na Universidade de Friburgo e, em seguida, na
Sorbonne, em Paris.
Em maio de 1968, estudantes e trabalhadores
realizam manifestações de massa em Paris, onde
Vieira de Mello, que participa ativamente, é espancado pela polícia.
Em 1969, o pai de Vieira de Mello é forçado a se
aposentar do serviço diplomático brasileiro.
Após graduar-se pela Sorbonne, Sergio Vieira
de Mello ingressa no escritório do Alto Comissariado
das Nações para os Refugiados (Acnur), em Genebra,
onde se torna editor assistente na sede da agência.
1969 a 1974 – Enquanto trabalha no Acnur, Vieira
de Mello conclui seu doutorado em Filosofia (Doctorat
Troisième Cycle en Philosophie) na Sorbonne.
1971 a 1972 – Ele serve como funcionário de
campo do Acnur em Daca, antigo Paquistão Oriental,
atual Bangladesh.
2 de junho de 1973 – Vieira de Mello casa-se
com Annie Personnaz, perto da casa dos pais dela,
na França.
12 de junho de 1973 – Arnaldo Vieira de Mello
morre subitamente no Rio de Janeiro.
1973 a 1974 – Sergio Vieira de Mello trabalha no
Acnur como gerente da Missão Associada em Cartum
e Juba, no Sudão.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se V. Exª considerar que eu possa
ter mais cinco minutos, agradeço.
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Dezembro de 1974 – Thomas Jamieson, ex-Diretor de Operações do Acnur morre subitamente
em Genebra.
1974 a 1975 – Vieira de Mello serve como gerente da missão e representante assistente do Acnur
em Nicósia, no Chipre.
Abril de 1975 – O brutal Khmer Vermelho toma
o poder no Camboja. As últimas forças dos Estados
Unidos partem do Vietnã.
1975 a 1977 – Vieira de Mello serve como Delegado Substituto do Acnur em Maputo, Moçambique.
1978 a 1980 – Annie Vieira de Mello dá a luz a
dois filhos: Laurent (1978) e Adrien (1980). Vieira de
Mello trabalha como representante regional do Acnur
no norte da América do Sul, em Lima, Peru.
1978 a 1985 – Ele completa o prestigioso doutorado Doctorat d’État ès Lettres et Sciences Humaines,
na Sorbonne.
1981 a 1983 – Licencia-se do Acnur para servir
como Conselheiro Político Sênior da Força Interina das
Nações Unidas no Líbano, sigla em inglês para United
Nations Interim Force in Lebanon, em Naqoura, Líbano.
1982 – Em protesto às incursões palestinas no
norte de Israel, forças israelenses invadem o Líbano,
onde permanecem até o ano 2000.
Outubro de 1983 – Em Beirute, Líbano, homens
bomba islâmicos lançam caminhões contra os alojamentos dos marines norte-americanos e do exército francês,
matando 241 soldados americanos e 58 franceses.
1983 a 1985 – Vieira de Mello trabalha como subordinado a Kofi Annan, como Sub-Chefe de Serviço
de Pessoal do Acnur, em Genebra.
1986 a 1988 – Mikhail Gorbachev, que havia se
tornado premiê soviético em 1985, introduz a Glasnost (abertura) e a Perestroika (reconstrução). Vieira
de Mello trabalha como Chefe do Estado Maior do Alto
Comissariado das Nações Unidas, para refugiados,
Jean-Pierre Hocké.
1988 a 1990 – Vieira de Mello dirige o escritório
da Acnur na Ásia, enquanto atua como Presidente do
Comitê Geral da Conferência Internacional sobre os
Refugiados Indochineses.
Junho de 1989 – Cerca de 70 governos se reúnem em Genebra, para assinar um plano de ação
abrangente, com o propósito de facilitar o regresso e
o reassentamento dos refugiados indochineses.
Novembro de 1989 – Cai o muro de Berlim, marcando o início do fim da Guerra Fria.
1990 a 1993 – Sérgio Vieira de Mello serve como
Diretor de Relações Externas do Acnur, ajudando a
arrecadar recursos e a supervisionar o sistema de
comunicações.
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1991 – A União Soviética desmorona sob o peso
do mau desempenho econômico e de nacionalismo
nascente.
Em janeiro de 1992, a Rússia assumirá o assento soviético no Conselho de Segurança da ONU. Uma
coalizão, liderada pelos Estados Unidos e apoiada pela
ONU, derrota as forças iraquianas na Guerra do Golfo
Pérsico, forçando Saddam Hussein a sair do Kuwait.
Com o incentivo do Presidente George Walker Bush,
xiitas e curdos iraquianos rebelam-se contra o regime
do Iraque, mas são esmagados.
Em abril, os Estados Unidos, o Reino Unido e a
França lançam a operação Fornecer Conforto no norte
do Iraque, a fim de facilitar o regresso de meio milhão
de curdos aos seus lares.
Junho de 1991 – A Croácia e a Eslovênia declaram independência, fato que desencadeia a guerra
na Iugoslávia.
Outubro de 1991 – As quatro principais facções
do Camboja assinam acordo de paz em Paris, por meio
do qual aceitam desmilitarizar e permitir o retorno de
refugiados e promover eleições livres.
1992 – A Autoridade Transitória das Nações Unidas no Camboja (Untac). Uma missão de paz de 22
mil soldados e civis será enviada ao Camboja, para
manter a paz, e Vieira de Mello serve como enviado
especial do Acnur...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP)  ... no Camboja e Diretor de Repatriação
da Untac. Também assumiu o papel de Diretor Interino
do Centro Cambojano.
1993 a 1994  Licencia-se do Acnur, para ingressar na Força de Proteção da ONU na Bósnia. Inicialmente, serve como o mais alto dirigente civil da ONU
em Sarajevo. Depois se torna chefe de assuntos civis,
baseado em Zagreb.
Em abril de 1994, na Bósnia, depois de Gorazde
declarada área de segurança pela ONU, sofre um ataque sérvio. Vieira de Mello lidera uma pequena equipe
até o enclave, para avaliar o cumprimento sérvio do
ultimato da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
1995 a 1996 – Serve como Diretor de Plano de
Políticas de Operações do Acnur baseado em Genebra.
Novembro de 1996 – Vieira de Mello é nomeado
Coordenador Humanitário da Região dos Grandes Lagos, na África. Ele e o governo tanzaniano...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... negociam um acordo para fechar
os campos do Acnur que abrigam refugiados hutus ao
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longo da fronteira ruandesa. O anúncio resulta num
êxodo de mais de 450 mil pessoas dos campos.
1998 e 1999 – Deixa a Acnur e se transfere para
a sede da ONU, em Nova Iorque, onde serve como
Subsecretário-Geral para Assuntos Humanitários, Coordenador da Ajuda Humanitária de Emergência.
Maio de 1999 – Lidera pequena equipe de interagências da ONU, em missão de avaliação em Kosovo, para verificar os danos colaterais da Otan e da
limpeza étnica sérvia.
Em 1999, após a rendição da Sérvia, é nomeado
Representante Especial Interino do Secretário-Geral em
Kosovo, governando a província antes de entregá-la ao
administrador permanente da ONU, Bernard Kouchner.
Em novembro de 1999, serve como Representante Especial do Secretário-Geral da Administração
Transitória da ONU no Timor Leste, Uma das mais
importantes missões...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ainda hoje, Sr. Presidente, o Prêmio Nobel da Paz, como Presidente do Timor Leste, há alguns
anos está no Rio de Janeiro. Está ali, na cerimônia de
apoio e homenagem a Sérgio Vieira de Mello.
Em setembro de 2002, Vieira de Mello torna-se
Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, em Genebra.
Em 2003, Vieira de Mello encontra-se, na Casa
Branca, com o Presidente Bush e conselheiros da Segurança Nacional, a Conselheira de Segurança Nacional Condoleezza Rice.
Em 20 de março de 2003, os Estados Unidos e
o Reino Unido lideram a invasão do Iraque.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Em abril de 2003, celebram a queda de
Saddam Hussein.
Em junho de 2003, Vieira de Mello torna-se Representante Especial do Secretário-Geral do Iraque e
dirige equipe pequena em Bagdá.
Infelizmente, em 19 de agosto de 2003, um homem bomba lança um caminhão contra o Quartel-General da ONU em Bagdá, provocando a morte de
Vieira de Mello e vinte outras pessoas.
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Eu peço inclusive que as notas taquigráficas considerem as partes que pulei dessa cronologia.
E gostaria de convidar, Presidente Cícero Lucena,
V. Exª e todos os Senadores e Senadoras, para estarem presentes, assim como a Srª Carolina Larriera e
representantes ...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... da ONU e do Itamaraty, às 18h30...
Estarão presentes hoje no Itamaraty o Ministro
Antonio Patriota, o ex-Presidente do Timor Leste, José
Ramos Horta, e a Srª Carolina Larriera, que estará aqui
às 6h30 da tarde. Todos estiveram prestando a devida
homenagem, na sede do Itamaraty no Rio de Janeiro,
a Sergio Vieira de Mello.
Quero expressar à Dona Gilda, sua mãe, a seus
filhos, à Srª Carolina Larriera e a todos os entes queridos a nossa homenagem a esse extraordinário brasileiro, Sergio Vieira de Mello.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Solicito, Sr. Presidente, que seja
transcrito nos Anais o artigo de Carolina Larriera, hoje
publicado no O Globo, sobre a vida de Sergio Vieira de
Mello, como complemento desta minha fala.
Muito obrigado, Presidente Cícero Lucena, inclusive por sua tolerância com o meu tempo de fala.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Senador Suplicy, parabenizo V.
Exª por trazer essa rápida homenagem a esse brasileiro que nos honrou em todos os momentos da sua
carreira e da sua vida pública. Então, eu me somo...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Eu peço que seja transcrita também a
entrevista dada por Carolina Larriera hoje ao jornal O
Estado de S. Paulo.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – V. Exª será atendido, conforme o
Regimento.
Srªs e Srs. Senadores, há poucos instantes, nós
ouvimos o Senador Cristovam Buarque falar sobre a
injustiça do não financiamento da participação do Brasil na Copa Social. Eu aproveito também este instante
para registrar, Senador Suplicy, a minha alegria de, na
semana passada, na Comissão de Infraestrutura, uma
emenda nossa ter sido aprovada no sentido de corrigir
uma das maiores injustiças cometidas contra o nosso
pequeno Estado da Paraíba. No planejamento inicial,
a Paraíba estava excluída do projeto da Transnordes-

Terça-feira 20
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tina. E nós conseguimos apresentar uma emenda que
foi acatada e aprovada pela Comissão de Infraestrutura – acatada pelo Relator, o Senador Dornelles, cujo
acatamento eu agradeço. Esse é um pequeno passo
para que nós possamos começar a resgatar a dívida
histórica do Governo Federal com o Estado da Paraíba,
com o seu desenvolvimento e com a sua justiça social.
Portanto, esperamos que esse tenha sido o primeiro passo para que isso possa ocorrer.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – O Senado Federal recebeu as seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – As matérias vão à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência designa o Deputado Andre Moura, em substituição ao Deputado Lucio
Vieira Lima, para integrar a Comissão Mista destinada
a emitir relatório sobre o Veto Parcial nº 26, de 2013,
aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 17, de
2013 (oriundo da Medida Provisória nº 610, de 2013),
conforme o Ofício no 1.706, de 2013, do Presidente
da Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 1.706/2013/SGM/P
Brasília, 16 de agosto de 2013
Assunto: Indicação de membros para compor Comissão Mista.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício nº 1.531/2013/SGM/P,
de 1º de agosto de 2013, tenho a honra de comunicar
a Vossa Excelência que designei o Senhor Deputado
André Moura (PSC), em substituição ao Senhor Deputado Lucio Vieira Lima (PMDB), para compor a Comissão Mista incumbida de relatar o veto parcial ao Projeto
de Lei de Conversão nº 17, de 2013 (MPV nº 610, de
2013), que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra
para a safra de 2011/2012; amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de
setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos
em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a
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pequenos criadores, nos termos que especifica; institui
medidas de estímulo à liquidação ou regularização de
dívidas originárias de operações de crédito rural; altera
as Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras – REINTEGRA e para alterar o regime de desoneração da folha de pagamentos,
nºs 11.774, de 17 de setembro de 2008, 10.931, de 2
de agosto de 2004, 12.431, de 24 de junho de 2011,
12.249, de 11 de junho de 2010, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.218,
de 29 de agosto de 1991, 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 12.783,
de 11 de janeiro de 2013, 12.715, de 17 de setembro
de 2012, 11.727, de 23 de junho de 2008, 12.468, de
26 de agosto de 2011, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 12.512, de 14 de outubro de 2011, 9.718, de 27
de novembro de 1998, 10.925, de 23 de julho de 2004,
11.775, de 17 de setembro de 2008, e 12.716, de 21
de setembro de 2012, a Medida Provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, e o Decreto nº 70.235, de
6 de março de 1972; dispõe sobre a comprovação de
regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra,
venda e transporte de ouro; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos do Tribunal de Contas da União:
Aviso nº 980-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 7 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atendimento ao Ofício nº 1.681 (SF), de 9-8-2012,
cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 025.352/2012-1, na Sessão Ordinária de 7-8-2013, acompanhado do Relatório
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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Aviso nº 983-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 7 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 032.348/2012/6,
na Sessão Ordinária de 7-8-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Os Avisos nºs 42 e 43, de 2013,
apensados, respectivamente, aos processados das
Resoluções nºs 32 e 40, de 2012, vão à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – O Senado Federal recebeu a
Mensagem nº 347, de 2013, na origem, da Senhora
Presidente da República, que restitui os autógrafos do
Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa
da CPI – ECAD, que altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99
e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B,
100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94 da Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão
coletiva de direitos autorais, e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei nº 12.853, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu da Câmara
dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº
180, de 2013 (nº 910/2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão
Costa Branca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – O Projeto de Decreto Legislativo
nº 180, de 2013, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, será apreciado terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência comunica às Senhoras
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e aos Senhores Parlamentares que está convocada
sessão conjunta solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 14 de outubro do corrente, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado Federal,
destinada a homenagear o centenário de nascimento
de Vinícius de Moraes.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 201, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
391, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 201/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 391 de
2012, que “altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, para permitir a dedução no Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica de direito privado, que empregue
pessoa portadora de necessidades especiais e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 201,
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 391,
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício nº
231, de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 479, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 231/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de agosto de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 479, de 2011, que “Altera a Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro
de Aeronáutica), para autorizar o Poder Público a definir padrões mínimos de salubridade e conforto nos
vôos comerciais”, de autoria do Senador Cyro Miranda.
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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 (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 231,
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 479,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 198 e 203, de 2013, do Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 355 e 402, de 2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 198/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 355 de 2012,
que “Aumenta o limite para vendas isentas de tributos
em lojas francas”, com a Emenda nº 1-CAE.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 203/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 402 de 2012, que
“Altera os arts. 5º, 13 e 15 da Lei nº 6.729, de 28 de
novembro de 1979, para promover a concorrência de
preços e condições de atendimento pós-venda na comercialização de veículos automotores de via terrestre”.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência aos Ofícios nºs
198 e 203, 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 355 e 402, de 2012, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 199, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando a deliberação pela
declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 325, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 199/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, a Declaração de Prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 325 de 2010, que “Altera o
parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738, de 16 de
julho de 2008, que institui o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica, para introduzir critério de reajuste
anual de seu valor”.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 199,
de 2013, a matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada,
nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o Ofício nº 200, de 2013, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
208, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 200/2013/CAE
Brasília, 13 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 208 de 2010,
que “Estabelece regime especial de parcelamento de
tributos federais para a empresa nascente”.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com referência ao Ofício nº 200,
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
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Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 17 de agosto do corrente, para
edição do decreto legislativo regulando as relações
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 608,
de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em
28 de junho 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 (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 18 de agosto do corrente, para
edição do decreto legislativo regulando as relações
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 607,
de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em
19 de junho 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 (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Não havendo mais nada a tratar,
a Presidência vai encerrar os trabalhos lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
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– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 46, DE 2013
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 911, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2013 (nº
2.729/2011, na Casa de origem, do Deputado
Mendonça Filho), que dispõe sobre a redução
a 0% (zero por cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes sobre as receitas decorrentes da
atividade de transporte municipal local.
Pendente de pareceres das Comissões de
Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Ecônomicos.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, 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 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.
(Paraná)
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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5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quinta e última 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.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Terceira 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial – Requerimento
nº 875, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador
Renato Casagrande, que acrescenta o inciso XXIII
ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2013
(nº 567/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Coopera-
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ção Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Santa Lúcia,
celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
Parecer favorável, sob nº 837, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2013
(nº 333/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília, em 8 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 838, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Aníbal Diniz.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
14
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
15
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836,
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs
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108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005;
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69,
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha
tramitação autônoma (utilização do FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
16
REQUERIMENTO
Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
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citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 12 minutos.)
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Ata da 135ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jayme Campos e Casildo Maldaner, da Srª Ana Amélia e dos Srs. Walter Pinheiro, Paulo
Paim e Ruben Figueiró

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 minutos e
encerra-se às 19 horas e 1 minuto)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 924, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação
conjunta do Projeto de Resolução do Senado nº 48, de
2009, com o Projeto de Resolução do Senado nº 58,
de 2013, por regular em a mesma matéria.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 2013. – Senador Sérgio Souza
(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO
Nº 925, DE 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal Senador Renan Calheiros,
Com fundamento no inciso I, do art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 211, de 2009, de minha autoria,
que torna obrigatória a adoção de formato único para
os teclados dos terminais de auto-atendimento da
rede bancária.
Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) –
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 926, DE 2013
Requeiro, nos termos do disposto no Art. 218 e
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em Ata do Voto de Pesar pelo falecimento do
médico, Fábio Cariry Carvalho, bem como a apresentação de condolências à família.
Fábio Cariry Carvalho, tinha 51 anos, filho de Wenern Carvalho Mendes Freire e Giselda Cariry Carvalho.
Era de uma família de cinco filhos, sendo seus irmãos,
Maria do Socorro Cariry, Cassandra Cariry, Teca Cariry,
e Potira Cariry. Casado com Giulliane Ramalho com
quem teve dois filhos, Júlia e Wenern Neto.
Faleceu, segunda-feira, dia 12 do corrente mês,
em Campina Grande, vítima de um infarto fulminante.
O médico Fábio Cariry, ortopedista, atuava no Hospital
de Emergência Dom Luiz Gonzaga Fernandes.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 2013. – Senador Cícero Lucena, (PSDB – PB).
REQUERIMENTO
Nº 927, DE 2013
Requeiro, nos termos do disposto no Art. 218 e
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em Ata do Voto de Pesar pelo falecimento do
médico, Rommel Lacet de Barros, bem como apresentação de condolências à família.
Rommel Lacet de Barros, tinha 54 anos, filho de
Luiz Ferreira Barros e Iolanda Lacet de Barros. Era de
uma família de quatro filhos, sendo seus irmãos, Luiz
Otavio Lacet de Barros, Mac Arthur Lacet de Barros,
Junot Lacet de Barros. Casado com Ângela Lacet com
quem teve um filho, Gabriel Lacet.
Faleceu, segunda-feira, dia 12 do corrente mês,
em Santos, vítima de um infarto fulminante. O médico
Rommel Lacet de Barros era médico do trabalho, em
Praia Grande, São Paulo. – Senador Cícero Lucena,
(PSDB – PB).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 928, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro
de Minas e Energia sobre as denúncias de
existência de um esquema de corrupção
na Petrobras para favorecer parlamentares,
partidos políticos e campanhas eleitorais.
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento
Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente
requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro
de Estado de Minas e Energia, para que este providencie
as seguintes informações sobre as denúncias de existência
de um esquema de corrupção na Petrobras para favorecer
parlamentares, políticos e campanhas eleitorais:
1 – Qual o orçamento da área internacional
da Petrobras de 2008 até a presente data?
Relacionar os valores distribuídos ano a ano.
2 – O contrato com a Vantage Drilling para o
afretamento do navio-perfurador Titanium Explorer foi feito pela Petrobras Venezuela Investments & Services? Que área foi responsável
pela assinatura do contrato? Qual executivo o
assina? Quando ele foi assinado? De quanto é o contrato? Quais serviços estão sendo
prestados? Por quanto tempo? A Petrobras
deu publicidade a esse contrato em seus relatórios? Onde está? Anexar cópia detalhada
do contrato.
3 – O que é a Petrobras Venezuela Investments
& Services? A qual subsidiária ela está ligada?
Ela tem orçamento próprio?
4 – Sobre o contrato para prestação de serviços
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS)
com a Odebrecht: Quando ele foi assinado?
Quais empresas participaram do processo
seletivo para o serviço? Por que a Odebrecht ganhou? De quanto é o contrato original?
Quantos aditivos foram feitos? Quando? De
quanto é cada um? De quanto é o aditivo específico para a refinaria de Pasadena? Anexar cópia da ata da reunião que referendou a
escolha da Odebrecht, bem como do contrato
e de seus aditivos.
5 – Qual a base legal que respalda os aditivos
e as alterações de valor sofridas pelo contrato
com a Odebrecht desde seu início?
6 – Quais os resultados da auditoria interna
da Petrobras que redundou numa diminuição
de aproximadamente 50% no valor desse contrato? Anexar cópia das conclusões dessa
auditoria.
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7 – Quem negociou, pela Petrobras, a venda da refinaria San Lorenzo para o grupo Oil
M&S? Quantas reuniões ocorreram? Onde?
Quem participou?
8 – Qual o valor investido pela Petrobras até
a presente data nas áreas adquiridas na Namíbia? Quantos poços já foram perfurados?
Quais os resultados obtidos?
9 – O artigo 28 do Estatuto da Petrobras afirma
que compete ao Conselho de Administração
(entre outras atribuições) “aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou
operações, embora de competência da Diretoria
Executiva, deverão ser submetidas à aprovação
do Conselho de Administração”. A partir de qual
valor um contrato celebrado por determinada
diretoria da Petrobras precisa ser submetido ao
crivo do Conselho de Administração? Qual era
este valor em 2009 e 2010?
10 – Que cargos ocupam e ocuparam, na Petrobras e subsidiárias, entre 2008 e a data de hoje,
os seguintes funcionários: Fernando José Cunha;
Sócrates José Fernandes Marques da Silva; Clóvis
Corrêa de Queiroz; e José Carlos Vilar Amigo?
11 – Quantos contratos a Petrobras teve com a
Andrade Gutierrez no período de 2008 a 2012?
O que esses contratos determinavam? Qual o
valor de cada um deles? Algum deles foi firmado pela área internacional? Quem negociou o
contrato pela Petrobras e pela Andrade Gutierrez? Algum deles foi intermediado pelo lobista
João Augusto Rezende Henriques? Qual? Por
quê? Quanto João Augusto recebeu por isso?
12 – Quantos contratos a Petrobras teve com
a Mendes Júnior no período de 2008 a 2012?
O que esses contratos determinavam? Qual o
valor de cada um deles? Algum deles foi firmado pela área internacional? Quem negociou o
contrato pela Petrobras e pela Mendes Júnior?
Algum deles foi intermediado pelo lobista João
Augusto Rezende Henriques? Qual? Por quê?
Quanto João Augusto recebeu por isso?
13 – Quantos contratos a Petrobras teve com a
UTC Engenharia no período de 2008 a 2012?
O que esses contratos determinavam? Qual o
valor de cada um deles? Algum deles foi firmado pela área internacional? Quem negociou o
contrato pela Petrobras e pela UTC Engenharia? Algum deles foi intermediado pelo lobista
João Augusto Rezende Henriques? Qual? Por
quê? Quanto João Augusto recebeu por isso?
14 – A Petrobras contratou a Diagonal Empreendimentos (CNPJ 01.115.194/0001-33) em
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agosto de 2011. Qual o objeto do referido contrato? Onde o serviço foi prestado? Qual área
da Petrobras foi responsável pela contratação?
Quem negociou o contrato pela Petrobras e pela
Diagonal Empreendimentos? O serviço prestado pela Diagonal Empreendimentos foi quitado
de uma única vez ou em parcelas? Quanto foi
pago à empresa? A Petrobras ficou satisfeita
com a prestação do serviço?
Justificação
A revista Época, em suas duas últimas edições,
publicou matérias em que o sr. João Augusto Henriques,
ex-diretor da BR Distribuidora, denuncia as existência de
um esquema de corrupção na Petrobras para favorecer
parlamentares, partidos políticos e campanhas eleitorais.
As matérias trazem declarações do ex-diretor
afirmando que todos os contratos na área internacional da estatal tinham que passar por ele, que cobrava
pedágio dos empresários interessados. Cerca de 60%
a 70% do dinheiro arrecadado desses empresários
eram repassados a partidos políticos para beneficiar
um grupo de parlamentares. Além disso, parte desses
recursos teria sido repassada durante a última campanha presidencial, em 2010.
A última edição da revista, de 19 de agosto, mostra
que o ex-diretor afirmou que tinha contratos com a UTC,
Andrade Gutierrez e Mendes Júnior. Segundo a matéria, “Nesses casos, ele não quis especificar a natureza
dos serviços prestados por ele, nem se essas empresas
também obedeciam às regras do pedágio da Petrobras.
UTC Engenharia, Mendes Júnior e Andrade Gutierrez
assinaram 20 contratos com a Petrobras entre 2008 e
2012, segundo dados disponíveis no site da Petrobras”.
As matérias ainda informam que, examinando
as tabelas e planilhas, percebe-se que boa parte dos
negócios envolve obras, manutenção ou construção
de plataformas e prestação de serviços.
Finalmente, a revista ÉPOCA informa que “encaminhou à Petrobras 27 questões sobre contratos com as
empreiteiras Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e UTC.
ÉPOCA perguntou ainda a respeito da interferência do
lobista João Augusto na celebração de contratos na
área internacional da Petrobras. Em resposta, a assessoria de imprensa da Petrobras afirmou, pela segunda
semana consecutiva, que não comentaria o assunto”.
Portanto, o presente requerimento tem o propósito
de solicitar da Petrobras maiores esclarecimentos sobre
as diversas dúvidas que ainda persistem em relação
à existência de um esquema de corrupção na estatal.
Sala da Sessão, 20 de agosto de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO
Nº 929, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro
da Fazenda sobre convênio celebrado, em
2012, entre a Caixa Econômica Federal e a
empresa Brasil Solair.
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que este
providencie as seguintes informações sobre o convênio
celebrado, em 2012, entre a Caixa Econômica Federal
e a empresa Brasil Solair:
Quem apresentou o projeto pela empresa Brasil
Solair – referente a aquisições de placas de energia
solar voltadas ao programa Minha Casa Minha Vida –
para a Caixa Econômica Federal?
Quem, na Caixa Econômica Federal, recebeu o
projeto? Quanto tempo, desde sua chegada ao banco,
o acordo demorou até ser firmado? Por quê?
Anexar cópia integral do processo que redundou
no acordo firmado entre a Caixa Econômica Federal
(com recursos do Fundo Sócio-Ambiental) e a Brasil
Solair.
Justificação
A revista Época, em suas duas últimas edições,
publicou matérias em que o sr. João Augusto Henriques, ex-diretor da BR Distribuidora, denuncia a existência de um esquema de corrupção na Petrobras para
favorecer parlamentares, partidos políticos e campanhas eleitorais.
As matérias trazem declarações do ex-diretor
afirmando que todos os contratos na área internacional da estatal tinham que passar por ele, que cobrava
pedágio dos empresários interessados. Cerca de 60%
a 70% do dinheiro arrecadado desses empresários
eram repassados a partidos políticos para beneficiar
um grupo de parlamentares. Além disso, parte desses
recursos teria sido repassada durante a última campanha presidencial, em 2010.
Ocorre que a última edição da revista, de 19 de
agosto, mostra também que outros lobistas e parceiros
do ex-diretor atuaram junto à Caixa Econômica Federal, por meio da empresa Brasil Solair, que forneceria
placas de energia solar a mil residências, no interior
da Bahia, para o Programa Minha Casa Minha Vida.
Pelo convênio, a Caixa Econômica Federal pagaria R$
6,2 milhões à empresa.
Segundo a matéria, “Procurada por ÉPOCA para
esclarecer as circunstâncias do convênio, a Caixa se
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negou a informar quem analisou, no banco, a proposta
da Brasil Solair ou quanto tempo a proposta tramitou
no banco antes de ser aprovada”.
Portanto, o presente requerimento tem o propósito de solicitar da Caixa Econômica Federal maiores
esclarecimentos sobre as condições do referido convênio, bem como a participação de parceiros do ex-diretor no negócio.
Sala da Sessão, 20 de agosto de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 930, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente Requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores,
para que este providencie, no estrito prazo constitucional, as seguintes informações relacionadas à Casa
do Brasil em Madri:
Gestão, composição e critérios para escolha do
conselho administrativo;
Atividades educacionais e culturais realizadas
nos últimos 3 anos;
Parcerias com os Programas do Governo Federal
Ciência sem Fronteiras, PROUNI e outros;
Relatório administrativo e financeiro dos últimos
3 anos.
Justificação
A Casa do Brasil em Madri é um “Colégio Mayor”
pertencente ao Governo do Brasil e adscrito à Universidad Complutense de Madrid. Foi inaugurada em 1962
e tem como objetivos servir de residência para estudantes e de espaço para a realização de exposições
de artes, conferências, lançamentos de livros, exibição
de filmes brasileiros e outros eventos relacionados à
comunidade brasileira na Espanha
O requerimento proposto se justifica, pela necessidade de se conhecer melhor a atuação da Casa
do Brasil em Madri, demonstrando como ocorre a parceria entre essa instituição e os Governos Brasileiro
e Espanhol.
Sala da Sessão, – Senador Casildo Maldaner.
(À Mesa para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 931, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Solidariedade, ao Sr. David Miranda, que foi
detido de forma injustifica, arbitraria, abusiva e, por
isso, ilegalmente, no aeroporto de Heathrow, em Londres, por oficiais deste país com fundamento na Lei
Antiterrorismo (Terrorism Act of 2000), bem como seja
encaminhado o referido voto no endereço: Estrada do
Córrego Alegre, Casa 21 – Bairro Alto da Boa Vista.
Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20.531-440.
Justificação
O senhor David Miranda, foi alvo de ações ilegais,
no último dia 18 de agosto, no aeroporto Heathrow, em
Londres, por parte das autoridades aeroportuárias britânicas, de forma abusiva, quando este cidadão brasileiro
realizaria uma escala na referida cidade para retornar
ao Rio de Janeiro, cidade onde tem residência, de um
voo originário de Berlim.
Tal ato abusivo teve início às 08h do referido dia,
quando oficiais britânicos detiveram o brasileiro, informando-o apenas que este iria passar por um interrogatório, mas sem lhe apresentar qualquer justificativa,
mandado judicial ou documento oficial que embasasse
essa atitude arbitrária contra um estrangeiro sobre o
qual não pesam quaisquer suspeitas ou acusações de
envolvimento em crimes.
E após passar nove horas detido em uma sala,
por onde passaram seis oficiais da polícia britânica, o
senhor David Miranda ainda teve todos os seus pertences como computador, celular, cartões de memória
dentre outros apreendidos pelos oficiais britânicos, sem
que houvesse qualquer justificativa plausível para uma
atitude tão drástica como essa.
Diante da repercussão causada pela ação policial, as autoridades britânicas ao serem questionadas
acerca da questão se limitaram tão somente a justificar
o ocorrido como uma ação fundamentada na sua lei
antiterrorismo, denominada, Terrorism Act, do ano de
2000, onde em seu SCHEDULE 7 – Port and Border
Controls (Capítulo 7 – Porto e Controle de Fronteiras),
no item 6, permite que suspeitos de participação em
organizações terroristas ou mesmo de cometer atos
terroristas possam ser detidos para averiguação por
um período máximo de nove horas.
Frente a esta justificativa das autoridades britânicas, a situação torna-se ainda mais grave, quando
visto que sobre o cidadão brasileiro não há qualquer
suspeita de prática de atos terroristas ou mesmo do
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cometimento de qualquer crime, caracterizando uma
ação totalmente arbitrária e ilegal contra um estrangeiro.
É justamente contra fatos ilegais e abusivos como
este, cometidos contra cidadãos honestos e acima de
quaisquer suspeitas ou alegações, sendo, inclusive, detentor de direitos inalienáveis e indisponíveis, como o
da dignidade da pessoa humana, previsto não somente na Carta Magna pátria, mas também em diversos
tratados e convenções internacionais vigentes, que
o governo brasileiro, bem como todas as instituições
públicas deste país devem trabalhar para garantir o
respeito as normas internacionais e acima de tudo o
respeito a pessoa humana, sujeito de direito essencial
para a existência da sociedade, do direito e da cooperação entre os povos e nações.
Diante de tais fatos, nos solidarizamos com o Sr.
David Miranda, pelos fatos lamentáveis a que foi submetido por autoridades britânicas no dia 18/08/2013,
diante de atos abusivos e autoritários, assim como nos
solidarizamos ainda pela sua coragem em denunciar
e expor a situação vivenciada em solo estrangeiro.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
REQUERIMENTO
Nº 932, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, combinado com art. 40, § 1° do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência, com ônus para o
Senado Federal, autorização para ausentar-me dos
trabalhos da Casa, no período de 3 a 09 de setembro
do corrente ano, para integrar delegação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em visita
oficial à Suécia e França.
Comunico nos termos do art. 39, I, do Regimento
Interno, que estarei ausente do país no período de 3
a 09 de setembro do corrente ano.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 2013. – Senador José Agripino, Líder dos Democratas.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão encaminhados à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO
Nº 933, DE 2013
(Requerimento nº 40/2013-CCJ)
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 65, de 2006,
de autoria do Senador Valdir Raupp, que “Padroniza o
boletim de ocorrência e dá instruções sobre seu preenchimento”, com o Projeto de Lei do Senado nº 227, de
2012, que “Estabelece regras e critérios mínimos para
o registro de infrações penais e administrativas pelos
órgãos de segurança pública no território nacional”, de
autoria do Senador Armando Monteiro, por versarem
sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Armando Monteiro.
(À Mesa para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela relação de...
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Quero me inscrever pela Liderança da Oposição.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – V. Exª é o primeiro inscrito pela Liderança
da Oposição, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Conforme a lista de oradores, o primeiro
inscrito é o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora
Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
nós temos feito, aqui no Senado, já há 13 anos, neste
dia 20 de agosto, que é o Dia do Maçom, uma sessão
solene em homenagem à Maçonaria brasileira pelo
transcurso desta data.
Com a mudança na metodologia, no Regimento da
Casa, houve uma vedação de repetição, por três vezes
consecutivas, de homenagem a qualquer instituição.
Então, eu tenho o dever de registrar nesta data,
20 de agosto, o Dia do Maçom, cumprimentando a todos os maçons, primeiramente os de Roraima, onde
me iniciei, e os de todo o Brasil.
Repete-se isso muito, mas é bom relembrar sempre que, embora a Maçonaria brasileira tenha se iniciado
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em 1797 com a Loja Cavaleiros da Luz, criada na povoação de Barra, em Salvador, na Bahia, e ainda com
a Loja União, em 1800, sucedida pela Loja Reunião,
no Rio de Janeiro, só em 1822, quando a campanha
pela Independência do Brasil se tornava mais intensa,
iria ser criada sua primeira obediência com jurisdição
nacional exatamente com a incumbência de levar a
cabo o processo de emancipação política do País.
Criado em 17 de junho de 1822, o Grande Oriente
Brasileiro, seu primeiro nome, teve como seus primeiros mandatários José Bonifácio, que era Ministro do
Reino – portanto, Ministro de D. Pedro I – e de Estrangeiros, e Joaquim Gonçalves Ledo, que também fez
parte desse momento.
Mas é importante dizer que a Maçonaria, tal qual
hoje está organizada no mundo, passou realmente a ter
essa figura organizada de sociedade na Inglaterra, em
1717. De lá para cá, foram surgindo em outros países,
inclusive nos Estados Unidos, onde a Maçonaria atuou
fortemente pela Independência dos Estados Unidos e
pela formação da própria nação. Vários presidentes da
república americanos foram maçons.
Aqui nós definimos, coincidentemente – isso está
registrado na história –, o dia real da Independência
do Brasil, pelo menos informalmente, que ocorreu em
20 de agosto em uma loja maçônica, onde havia sido
iniciado o Imperador D. Pedro I. Foi justamente pelo
convencimento de D. Pedro I, ao mostrar a importância
de realmente termos liberdade, independência com relação a Portugal, que conseguimos, à moda brasileira,
fazer uma independência sem derramar uma gota de
sangue, enquanto todos os nossos vizinhos da América do Sul praticamente tiveram que guerrear com a
metrópole para fazer sua independência.
Mas a Independência do Brasil, sacramentada
em loja, vamos dizer assim, no dia 20 de agosto, só
17 dias depois, no dia 07 de setembro, foi formalmente
anunciada por D. Pedro I, que passou a ser, portanto,
o primeiro imperador do Reino do Brasil.
Então, de fato, o Brasil Império começou pelas
mãos da Maçonaria.
Dentro da Maçonaria, existiam duas correntes:
uma que já queria proclamar diretamente a República;
e outra, comandada por Gonçalves Ledo, que queria
fazer essa transição, para não termos de guerrear
com Portugal, porque até nem chance de fazermos
isso nós teríamos.
O importante é que a Maçonaria também participou da Abolição da Escravatura e da Proclamação
da República. Marechal Deodoro foi Grão-Mestre do
Grande Oriente do Brasil.
A história da Maçonaria, no Brasil, é bonita, mas,
de uns tempos para cá – eu diria até que começou no
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Estado Novo, de Getúlio Vargas, e se aprofundou durante o regime militar –, a Maçonaria, justamente por
essas participações históricas – houve o antecedente da Revolução Francesa e o da Independência dos
Estados Unidos –, foi vista sempre como uma entidade que atuava politicamente em favor da sociedade,
pregando justamente os princípios básicos: liberdade,
igualdade e fraternidade.
Ocorre que me incomoda muito, e incomoda muitos maçons, o fato de que a Maçonaria se recolheu, se
tornou reclusa, realmente, e não atua de maneira visível para a sociedade, não participa mais, ativamente,
dos movimentos que a sociedade quer.
É evidente que quem entra para a Maçonaria
nunca sai pior do que entrou, por causa dos ensinamentos que recebe e até pela pluralidade de ideias
que a doutrina maçônica prega.
Uma coisa que nós temos que fazer e que eu
defendo abertamente é atualizar a realidade da Maçonaria do século XXI.
Nós não podemos mais continuar com o estigma, colocado lá na época da Inquisição, de que somos
uma instituição que tem pacto com o diabo. Nós não
podemos conviver hoje com a ideia, embora falsamente positiva, de que quem entra para a Maçonaria não
tem mais problemas na vida, não tem mais problema
financeiro, não tem problema de ordem alguma, porque a Maçonaria resolve qualquer coisa. Isso também
não é verdadeiro, como não é verdadeiro o fato de que
temos pacto com o demônio.
Agora o que se faz para mudar isso na cabeça
da sociedade e das religiões, de algumas religiões?
Porque é interessante, enquanto nós exigimos que
um cidadão para ser maçom primeiro tenha autorização da esposa, sendo casado, e, depois, tenha uma
religião, como é que podemos ficar sem buscar o entendimento com as religiões? Lá nós temos católicos,
evangélicos, judeus. E por que não buscamos, hoje,
digamos assim, remover essa situação do passado
da pecha de que nós éramos hereges? Na verdade
é porque estávamos incomodando justamente os reis
e, no fundo, também, digamos assim, o Vaticano; os
reis e o Vaticano andavam muito juntos naquela época.
Até os reis eram coroados ou escolhidos, de alguma
forma, pelos papas, e vice-versa, alguns papas foram
também fruto de entendimento entre reis.
Então nós precisamos é sair dessa época, da
monarquia ou da Revolução Francesa, ou da nossa
independência aqui e fazer uma Maçonaria moderna,
uma Maçonaria que não precise abrir mão dos seus
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princípios, mas que não seja essa coisa escondida,
desnecessariamente, aí dá essa idéia de que nós temos algo a esconder, e não temos. Qualquer cidadão,
qualquer cidadã que queira saber sobre a Maçonaria é
só passar em qualquer livraria que ele encontra todos
os tipos de livros sobre a instituição.
Então, quero prestar essa homenagem hoje aqui
individualmente e dizer que realmente nós da Maçonaria, tanto do Grande Oriente do Brasil, ao qual pertenço,
quanto das Grandes Lojas, como a Confederação da
Maçonaria brasileira, devemos realmente mudar, evoluir.
Aliás, dizemos que somos uma sociedade evolutiva.
Se somos uma sociedade evolutiva, no aspecto individual, espiritual das pessoas, temos que ser também
evolutivos no que tange à sociedade.
Eu defendo, de maneira muito firme, que nós não
podemos, sob a falsa pretensão, como disse o Papa
Francisco, de proteger a “imagem” – entre aspas – da
instituição, deixar acontecer coisas que nós condenamos e, principalmente, de nos mantermos...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – ... alheios à sociedade em que
vivemos. Nós precisamos participar dos movimentos,
precisamos apresentar propostas, precisamos ser proativos, porque não é possível, em uma instituição que
tem profissionais das mais diversas áreas do saber –
empresários, médicos, como eu, advogados, economistas, professores –, que nós colaboremos tão pouco
com a nossa sociedade.
Aliás, nós dizemos que um dos objetivos da Maçonaria é soerguer a humanidade. Soerguer a humanidade, entendo, em sentido amplo, e não apenas
soerguer o indivíduo que entra para a Maçonaria; tem
que ser uma ação em que, de fato, sejamos colaboradores, defensores, até lutadores pelos direitos dos
cidadãos para fazermos jus, justamente, ao nosso lema
de liberdade, de igualdade e de fraternidade.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Eu queria pedir, Senadora Ana
Amélia, ao terminar, que V. Exª autorizasse a transcrição de duas matérias que tenho aqui sobre o assunto.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Mozarildo, eu também queria
aproveitar a sua manifestação para saudar e homenagear os maçons do meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Na forma regimental, a solicitação de V. Exª para
a transcrição dos dois artigos será atendida.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança da Minoria, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, vou falar hoje para o
meu Estado, o meu querido Estado do Pará, de Nossa
Senhora de Nazaré.
Presidenta, a conclusão a que chego, depois de
verificar alguns números, é que o ex-Presidente Lula
e a Presidenta Dilma não gostam do Estado do Pará.
Paraenses, vejam como o que falo aqui é a pura
realidade. A Governadora Ana Júlia Carepa realizou um
dos piores governos no Estado do Pará, em toda a sua
história. Durante toda a minha vivência na política, nunca
vi uma governadora tão ruim quanto a Ana Júlia Carepa.
Eu, folheando os dados de quanto o governo
Lula teria ajudado o Estado do Pará e ajudado a Governadora – que dizia ser afilhada de Lula –, verifiquei
que quase nada, absolutamente quase nada de verba
federal foi destinada ao Pará. Não se viu, no Pará, na
gestão de Ana Júlia Carepa, uma obra, a não ser o
retorno próximo do aeroporto de Val de Cans – só e
nada mais. Agora, o Governo Simão Jatene, com sua
habilidade, direcionou parte de seu governo à saúde,
transformando a saúde numa verdadeira revolução,
fazendo hospitais de grande porte, mas com verba da
sua economia, da economia que sabe fazer o Governador Simão Jatene, para poder aplicar na saúde pública.
Vejam os dados, paraenses! Já falei nesta tribuna
que jamais subirei nela sem documentos que comprovem o meu pronunciamento. A Dilma é perversa com o
Estado do Pará; a Dilma não gosta do Estado do Pará;
a Dilma, durante 2011, 2012, 2013, não repassou nada,
absolutamente nada, para a saúde no Estado do Pará.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Dilma, esse negócio de buscar médico de fora é papo
furado teu, Dilma! Manda para o Marajó, Dilma, manda para
o Marajó médicos alemães para tratarem dos marajoaras.
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Minha cara Presidente, em 2011, a Bancada do
Pará colocou R$90 milhões no Orçamento – já vou
descer, Presidente – e disse à Dilma: “Minha querida
Dilma, ajude a Saúde do Estado do Pará!” R$90 milhões
para a compra de equipamentos! Os hospitais foram
prontos pelo Governador. Nós, paraenses, queríamos
só o equipamento. Foram empenhados R$90 milhões,
não pagaram sequer um centavo, e o Governador comprou os equipamentos para os hospitais funcionarem.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Em 2012, a Bancada colocou R$45 milhões para a Santa
Casa de Misericórdia. A Presidente Dilma, que não gosta
do Estado do Pará, não deu um tostão dos R$45 milhões
colocados pela Bancada. Senadores e Deputados a pedir... E o Governador vai reinaugurar a Santa Casa daqui
a sete, oito dias, e será um dos belos hospitais a servir
o povo do Pará. Mais um! Dilma, não destes um tostão
para as crianças que nascem na Santa Casa!
Em 2013, R$50 milhões foram colocados pela Bancada do Estado do Pará para equipamentos novamente,
porque o Governo faz hospital. Nada! A Dilma disse não
aos paraenses. A Dilma disse: “Eu não gosto de vocês!
Não quero saber de vocês. Não gosto do pobre, só gosto
do rico.” Foi a São Paulo e deu R$2,5 bilhões para obras!
Foi a Minas, agora, e deu R$1,5 bilhão para obras! Para
o Pará, ela disse não. “Só dou para Estado rico; para
Estado pobre, não dou.” Ah! Se não fosse, paraenses, o
Governador Simão Jatene, não teríamos hospital nem
Saúde. Não é aquilo que queremos ainda, mas, pelo
menos, estamos fazendo esforço para servi-los.
Eu desço desta tribuna dizendo que o que está
aqui na minha mão, paraenses, são dados reais. Eu
não estou falando aleatoriamente, eu não estou inventando, eu não estou criticando por criticar.
Há três anos que a Bancada paraense, os Deputados Federais e os Senadores pedem, ajoelhados,
pelo direito constitucional que têm de colocar emendas
no Orçamento e de pedir recursos, principalmente para
a saúde do meu Estado, e a Dilma diz: “Não, eu não
dou para Estado pobre...
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... eu só dou para Estado rico.”
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senador Mário Couto expõe o problema da saúde.
Hoje, no Bom Dia Brasil, vimos a cena de uma
senhora que quebrou a perna e teve que sair do interior
da Bahia, veio para Brasília, percorreu vários hospitais, teve que ir a algumas cidades-satélites, até que,
enfim, conseguiu numa cidade-satélite fazer a cirurgia.
É uma senhora de mais de 70 anos.
Trata-se de um problema grave que nós temos
pela frente, que é o problema da saúde.
Pela ordem de inscrição, o próximo orador é o Senador Paulo Bauer, mas S. Exª fez uma permuta com a
Senadora Vanessa Grazziotin, que fará uso da palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta,
Senadora Ana Amélia; Srs. Senadores; companheiros
e companheiras.
Srª Presidenta, ontem nós realizamos aqui no
plenário desta Casa uma sessão importante, uma sessão bonita, simbólica, em homenagem aos cem anos
dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, que fazem
uma das maiores festas folclóricas deste País, que é
a Festa do Boi-Bumbá de Parintins, lá no meu Estado.
Agradeço a V. Exª por aqui estar e também por
prestar homenagem – tenho certeza de que em nome
do Rio Grande do Sul – a essa belíssima festa do nosso querido Estado do Amazonas.
Enquanto nós estávamos aqui, exatamente por
esta razão, pela sessão solene que havíamos requerido, é que eu não pude estar em Manaus acompanhando a reunião do CAS (Conselho de Administração da
Suframa), que é composto, na sua maioria, por representantes do Governo Federal e dirigido pelo Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministro
Fernando Pimentel. Ontem, ele estava lá presidindo e
conduzindo essa reunião da mais extrema importância.
Além da aprovação de novos projetos ou de expansão de projetos já existentes na Zona Franca de
Manaus, que vão resultar, Srª Presidente, em um investimento superior a R$1 bilhão.
A reunião também tratou de temas e assuntos
muitos importantes que dizem respeito ao desenvolvimento econômico de toda a Amazônia Ocidental, região que está sob a abrangência da Superintendência
da Zona Franca de Manaus.
E, quando aqui falo da Amazônia Ocidental, refiro-me aos Estados do Acre, de Rondônia, de Roraima e
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do Amazonas. A Suframa, além de atuar na Amazônia
Ocidental, também atua em parte do Estado do Amapá.
Anúncios importantes foram feitos ontem. O próprio
Governador Omar Aziz, que acompanhou a reunião da
Suframa, do Conselho de Administração, e outras reuniões
com o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, já havia me falado hoje,
numa conversa que tivemos, da importância do evento
ocorrido ontem e das comunicações feitas pelo Ministro.
Dentre os compromissos, mais uma vez, firmados entre o Governo Federal, através do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e o
Estado do Amazonas está o empenho que fará para
que tramite e seja aprovada, rapidamente, uma Proposta de Emenda à Constituição, uma PEC, que prorroga
por 50 anos os incentivos da Zona Franca de Manaus.
Digo isso porque esse projeto, Srª Presidente,
foi de iniciativa do Poder Executivo. Vários Parlamentares, inclusive do meu Estado, tinham projetos de lei
tratando da prorrogação da Zona Franca, mas a própria
Presidenta Dilma, cumprindo um compromisso com o
meu Estado do Amazonas, fez questão de encaminhar
dois projetos de lei de sua autoria, ou seja, de autoria
do Poder Executivo: um, que prorroga a Zona Franca
por mais 50 anos e, outro, que estende a Zona Franca
para a região metropolitana, visto que a cidade de Manaus já não tem terreno e área suficiente para abrigar
as novas fábricas que lá se instalam.
Então, além dessa questão também, o Ministro anunciou que o CBA, em breve, terá a sua formatação jurídica.
O CBA (Centro de Biotecnologia da Amazônia), que já
funciona e é o único centro de biotecnologia que temos
na região, carece até hoje de uma formatação jurídica, ou
seja, de uma personalidade jurídica para que possa seguir
desenvolvendo pesquisas importantes e pesquisas aplicadas, principalmente com produtos da Amazônia.
Outra notícia importante é que também haverá
uma agilidade ainda maior no debate para a modificação ou aprovação de novos PPBs (Processos Produtivos Básicos). Quanto a modificações, eu aqui poderia
citar o exemplo do setor de duas rodas, motocicletas.
Há muito tempo há uma reivindicação do segmento
para a mudança do PPB, a fim de se valorizar mais a
produção de peças e insumos feita aqui no Brasil, em
detrimento daquelas que vêm importadas.
Agora, quanto à pauta de análise dos projetos,
no dia de ontem foram aprovados 59 projetos industriais, Senador Mozarildo, que vão resultar, como eu
já falei aqui, num grande investimento na Zona Franca
de Manaus, mais de R$ 1 bilhão, e numa forte geração de empregos também. Em torno de dois mil novos
empregos deverão ser gerados a partir da aprovação
desses 59 projetos, no dia de ontem, pelo CAS.
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Entre esses projetos, eu faço questão de destacar
aqui o da empresa Novamed. É uma empresa de fabricação de produtos farmacêuticos, subsidiária da EMS, que é
a maior produtora de medicamentos genéricos no Brasil.
Esses investimentos são em torno de US$ 200 milhões.
Há muito tempo, nós reivindicamos uma presença mais forte da indústria de medicamentos no Brasil,
visto que boa parte da matéria-prima – na área de medicamentos, nós chamamos de princípio ativo – dos
medicamentos vem da Região Amazônica.
E, também, Srª Presidente, ao contrário da previsão que muitos fizeram aqui – e sabiam que não ia
acontecer, era uma tentativa de desgastar o Governo
da Presidenta Dilma, de desgastar o próprio Governo
Estadual e a Bancada do Estado do Amazonas –, ao
contrário do que diziam, que medidas aprovadas aqui
poriam fim ao polo de informática na região, foi aprovado, ontem, um projeto importante da empresa Semp
Toshiba Informática, que deverá produzir lá produtos
de informática, na Zona Franca de Manaus.
Em relação ao Centro de Biotecnologia, eu gostaria de destacar aqui a informação que o Ministro deu
acerca do Estatuto da Empresa, que será de capital
misto, já foi aprovado pelo Ministério do Planejamento
e, agora, segue em análise na Casa Civil. Teremos em
breve um encontro com a Ministra Gleisi, que, espero,
possa agilizar a análise da matéria, para que a gente
tenha o Centro de Biotecnologia funcionando em melhores condições, Srª Presidente.
Então, nós esperamos que agora, definitivamente,
seja resolvido o problema do Centro de Biotecnologia da
Amazônia, um centro que tem como prioridade o desenvolvimento de novos produtos, de insumos para utilização
na indústria de cosméticos, de bioterápicos, de alimentos funcionais e, também, nutracêuticos, Srª Presidente.
Em relação aos PPBs a que me referi e que estão
pendentes, quero aqui falar da importância do debate sobre a matéria e do compromisso com o Ministro,
porque, afinal de contas, se há um compromisso do
próprio ministro da pasta, sem dúvida nenhuma, a
gente fica numa expectativa de uma breve e rápida
aprovação de novos PPBs para novos produtos e da
revisão de alguns que já existem.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Para quem está me ouvindo e
não sabe o que é o PPB (Processo Produtivo Básico),
como a Zona Franca é um modelo em que a produção
é incentivada e pode usufruir de benefícios fiscais, ela
deve ser regulada. Então, não é uma empresa chegar
lá e se instalar e começar a produção. Primeiro, para a
empresa se instalar, ela deve ter a aprovação do CAS.
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Segundo, para usufruir dos incentivos fiscais, ela deve
cumprir um projeto produtivo básico estabelecido por
ministérios do Governo Federal, entre os quais o Ministério de Indústria e Comércio.
Outra medida importante – para concluir, Srª
Presidente –, anunciada pelo Ministro é o apoio que
deverá dar o Ministério para recuperação das vias do
Distrito Industrial. Infelizmente, o Distrito Industrial de
Manaus, já há algum tempo, tem as suas vias de acesso
em condições precaríssimas – eu não digo precárias,
mas precaríssimas. Isso dificulta muito e até encarece
os produtos, porque, tanto para chegada dos insumos
quanto para a saída dos produtos finais, seja para o
porto ou para os portos ou aeroportos da cidade de
Manaus, esse transporte é encarecido com a precariedade das vias do Distrito Industrial.
O Ministro ficou de aportar uma quantia significativa de recursos para ajudar na recuperação dessas
vias. Da mesma forma, parte desses recursos que serão liberados, mais de R$100 milhões, virão do descontingenciamento desses recursos.
Vejam bem, senhoras e senhores, a Zona Franca de Manaus tem arrecadação própria, ela cobra das
empresas lá instaladas uma taxa conhecida como TSA,
que é a taxa de serviços para a Suframa. Ano passado,
em 2012, a Superintendência da Zona Franca arrecadou mais de R4174 milhões da Taxa de Administração
e Serviços e foram disponibilizados em torno de R$190
milhões, o que dá um saldo, só no ano passado, Srª
Presidente, de mais de R$280 milhões. Então, parte
desse recurso será liberado, para que possa haver a
recuperação das vias do Distrito Industrial.
No mais, saudar o Ministro Pimentel, saudar o
Superintendente da Suframa, o Governo do Estado,
a Bancada. Penso que o nosso trabalho tem surtido
muito efeito porque a Zona franca, em que pese toda
a crise econômica que vive o Brasil – e nós lá também padecemos por crise, principalmente no setor de
duas rodas –, apesar disso tudo, podemos comemorar
o fato de uma reunião do Conselho de Administração
ter aprovado 59 projetos que deverão se instalar no
Amazonas, no parque industrial, nos próximos meses.
Então, essa é uma perspectiva boa não só de arrecadação de recursos, mas também de geração de emprego.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senadora Vanessa, a senhora é uma
ardorosa defensora dos interesses da Amazônia, em
especial do Distrito Industrial, da Zona Franca de Manaus, e a senhora veio hoje vestida de Caprichoso. Foi
uma bonita festa ontem. Realmente, é um patrimônio
brasileiro essa festa de Parintins.
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Parabéns mais uma vez à Bancada do Amazonas, que fez a homenagem para os cem anos das duas
grandes representações, o Garantido e o Caprichoso,
em uma bonita cerimônia ontem. E me lembra bem
aqui o Senador Casildo Maldaner, pelas cores do Garantido, que é vermelho, e o Caprichoso, que é azul,
é o Gre-Nal de Parintins.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Paulo Bauer, que havia feito uma permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente desta sessão, Ana Amélia
Lemos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ocupo a tribuna para registrar que, na última terça-feira, na semana
passada, portanto, ocupei esta mesma tribuna para
defender a derrubada do veto presidencial que impede
a extinção da multa extra de 10% sobre o Fundo de
Garantia. Defendi que a apreciação desse veto fosse
incluída na pauta da reunião do Congresso Nacional
que será realizada hoje à noite.
Na sexta-feira última, tivemos uma boa notícia. O
Presidente Renan Calheiros anunciou que esse veto
estaria incluído na votação de hoje. Louvei a decisão
do Presidente por entender que, além de fazer jus à
importância do tema para a economia nacional, ela
resguarda o bom funcionamento do Congresso Nacional. Explico o porquê.
Como sabemos, pelas novas regras, os vetos devem ser apreciados em até 30 dias�������������������
após o seu recebimento, ou passam a trancar a pauta do Congresso Nacional. Além disso, foi decidido que os vetos presidenciais
serão apreciados na terceira terça-feira de cada mês.
Assim, se o veto, ao fim da multa adicional sobre o
FGTS, não for apreciado hoje, ele só entrará em pauta
no dia 17 de setembro. Se não votarmos esse veto hoje,
Senador Casildo Maldaner, que agora preside esta sessão, em substituição à Senadora Ana Amélia, ele passará
a trancar a pauta a partir do dia 27 de agosto. Trancada
a pauta, ficaria impedida a votação da Lei de Diretrizes
Orçamentarias, que deve ser feita até o dia 30 de agosto,
conforme estabelece o Regimento e a legislação.
Por tudo isso, foi digna de aplauso a decisão do
Presidente Renan de incluir o veto do FGTS na votação de hoje, na sessão do Congresso. No entanto,
logo após aquele anúncio, a imprensa passou a especular que o Palácio do Planalto usaria de sua força
política – e tem muita força política – para tirar esse
veto da pauta. E isso, de fato, ocorreu. Jogou pesado
e jogou maldosamente, com a esdrúxula declaração
do Ministro Gilberto Carvalho, à qual não darei mais
repercussão, visto que ela já foi completamente desconstruída pelo Líder do PSDB, meu companheiro
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Senador Aloysio Nunes, em brilhante discurso que
proferiu ontem, nesta tribuna.
A Presidente DIlma, por sua vez, convocou o Presidente Renan para uma reunião particular no fim do dia
de ontem. Imagine-se a pressão que ela despejou sobre o
Presidente do Congresso!. Jogo pesado! É, jogo pesado!
O���������������������������������������������
fato é que, antes desse encontro, estava decidido que o veto do Fundo de Garantia seria votado
hoje, a partir das 19 horas na sessão do Congresso.
Depois do encontro com a Presidente, isso mudou. A
decisão ficou para o Colégio de Líderes, que se reúne hoje a partir das 15 horas – portanto, daqui a 15
minutos, Senador Paulo Davim.
Se, na reunião de Líderes de hoje decidir-se pela
retirada do veto 27 da pauta de hoje, mais uma vez o
Legislativo se terá curvado ao Executivo. Mais uma vez
estaremos de joelhos, submetendo esta Casa e também a Câmara dos Deputados à vontade palaciana. O
Congresso Nacional, instância máxima do Legislativo,
precisa afirrmar-se como instituição e não se subordinar às vontades do Palácio do Planalto.
Por tudo isso, faço um apelo aos Líderes, aos
Líderes do Senado, aos Líderes da Câmara, até aos
Líderes do Governo: não cedam à pressão do Palácio
do Planalto. Não acreditem nos argumentos falaciosos
do Governo Federal. Essa verba extra, que desde julho
do ano passado é indevidamente cobrada das empresas brasileiras, não está sendo dirigida para nenhum
programa habitacional. Isso é falácia.
A Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados
obteve dados oficiais, que eu revelo aqui, comprovando que os recursos da multa adicional de 10% sobre
o Fundo de Garantia estão, na verdade, sendo usados para a obtenção de superávit primário. São dados
abertos, disponíveis na Internet para quem quiser ver,
constantes na tabela do orçamento financeiro do Fundo de Garantia para o exercício de 2013.
Essa tabela mostra a arrecadação da Contribuição
LC 110 – repito: LC 110 –, referente à multa extra de
10%. São exatamente R$3 bilhões e 265 mil entrando
a mais na conta do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. E a mesma tabela mostra o repasse integral
desse valor do Fundo ao Tesouro Nacional.
Não esqueçam V. Exªs e perdoem a minha falta
de modéstia: eu sou o único Senador contador que
exerce mandato pleno nesta Casa, e de contabilidade
eu entendo, e está lá. Cobram em nome do Fundo de
Garantia e transferem, Senador Casildo, para a conta do Tesouro Nacional. Isso é enganar, isso é iludir,
isso é vender um discurso falacioso! Nós não podemos aceitar isso!
Aliás, a aprovação do Projeto de Lei que eliminava a cobrança dos 10% foi amplamente debatida na
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Câmara dos Deputados e também nesta Casa. Não
houve manifestação contrária do Governo, porque se
houvesse não teria sido aprovado na Câmara, tampouco no Senado, onde o Governo tem maioria ampla, tem voto suficiente para decidir e para aprovar o
que quiser. Se deixa aprovar e depois veta, é porque
é incompetência. É falta de articulação política; falta
de compreensão de todo o Governo, de toda a sua
estrutura, de toda a sua arrecadação.
Andaram dizendo por aí, Senadores, que esse dinheiro era para o programa Minha Casa, Minha Vida. Ele
está indo direto para o caixa do Tesouro, de onde se paga
a conta dos aviões da FAB que levam autoridades para
campo de futebol, de onde se paga a conta de 39 ministérios, de onde se tira dinheiro para pagar diária, para comprar até toalha de mesa para uso no Palácio. Ora, dizer
que isso vai para o Minha Casa, Minha Vida é uma falácia!
Quero concluir.
O dinheiro pago a mais pelos empresários sob a
rubrica dos 10% de multa nas demissões não fica na
conta do Fundo de Garantia. Vai direto para o caixa
do Tesouro e é utilizado para todos os gastos do Governo. Não é aplicado em projetos habitacionais nem
vai para o bolso do trabalhador.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Nenhum programa habitacional depende da
manutenção da multa extra de 10% sobre o saldo do
Fundo de Garantia. Esse é um argumento falacioso.
É contraditório o discurso do Governo Federal,
quando afirma querer estimular o crescimento das empresas brasileiras, mas também, ao mesmo tempo, esse
Governo não move uma palha para reduzir de modo
linear a asfixiante carga tributária que pesa sobre as
atividades industriais do País. E quando surge uma
oportunidade como esta, de reduzir de forma justa os
encargos sobre as empresas, o Governo faz de tudo
para impedir: prejudica o empresário, não beneficia o
trabalhador e ainda coloca o Congresso Nacional de
joelhos, transferindo a responsabilidade para os Líderes.
Por tudo isso, a atenção da opinião pública está
sobre a reunião de Líderes que começa daqui a pouco. Os Líderes não vão decidir apenas se o veto sai
de pauta ou não. Os Líderes, na verdade, vão poder
decidir se o Congresso reafirma a sua independência
ou se, mais uma vez, curva-se diante do Executivo.
Era o que eu tinha a dizer até o momento, Sr. Presidente. Vamos aguardar as notícias dos próximos minutos
e saberemos se continuamos no império da Presidente
Dilma ou se vivemos num país efetivamente democrático.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Paulo Bauer.
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O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Pois não.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu
pediria um minuto ao Presidente desta sessão, Senador
Casildo, porque V. Exª volta ao tema que também temos
abordado aqui, assim como outros Senadores. Refiro-me
à questão de terminar com essa cobrança indevida da
multa dos 10% do FGTS. Como eu disse ontem, nós não
estamos nos referindo a nenhum direito do trabalhador.
Os 40% são uma cláusula pétrea na rescisão sem justa
causa, mas os 10% não vão para o bolso do trabalhador,
vão para o cofre do Tesouro, vão para o Tesouro diretamente. A cobrança dessa multa deveria ter acabado no
ano passado. E por que foi criada essa multa? Para suprir
as perdas do Plano Verão e Collor, já que a Justiça mandou pagar quem deveria receber, todos os contribuintes
que foram penalizados. Agora, da mesma maneira: esse
veto não se justifica. Temos de derrubá-lo, mas não só
ele: há outro que é do interesse de V. Exª, que é de Santa
Catarina, do meu interesse, que sou do Rio Grande do
Sul – representamos Estados exportadores –, bem como
do Senador Casildo Maldaner. Refiro-me ao Reintegra,
que é o benefício, ou melhor – eu nem diria benefício –
trata-se de um estímulo para o setor exportador. Poder-se-ia até alegar que hoje o dólar está alto, mas o custo
Brasil necessita e impõe que se mantenha o Reintegra
para o setor exportador. Então, da mesma forma, penso
que esses dois são vetos cuja derrubada é indispensável,
derrubada pela decisão soberana desta Casa. Parabéns
pelo pronunciamento!
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC)
– Agradeço a V. Exª e incorporo o seu aparte ao meu
pronunciamento, uma vez que ele, como sempre, é apresentado com lucidez e em favor do progresso do País.
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do
Senador Paulo Bauer, por Santa Catarina, manifestando a preocupação em relação à multa de 10% sobre
o Fundo de Garantia, concedo a palavra, como Líder,
ao Senador Paulo Davim, do PV.
Em seguida, voltaremos à lista normal de inscrições, com a Senadora Ana Amélia.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quando aconteceram
as primeiras manifestações de rua no Brasil, eu e ou-
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tros Senadores e Senadoras ocupamos a tribuna desta
Casa para louvar a iniciativa popular e para brindar a
democracia brasileira que, apesar de jovem, estava
dando sinais inequívocos de amadurecimento, com o
povo na rua fazendo cobranças aos governantes, aos
políticos, ao Congresso e às instituições, mobilizando
os jovens e sobretudo politizando a sociedade, numa
belíssima demonstração. Eu diria que foi um rugir da
democracia que estava adormecida.
Pois bem. Os dias e os meses se passaram e
os excessos começaram a acontecer de uma forma
mais frequente.
Eu confesso que não era pensamento meu voltar a esta tribuna para tecer comentários sobre esse
fato, mas, no domingo passado, eu, que sou católico
praticante, fui assistir à missa numa igreja, em Natal,
chamada Igreja de Santa Terezinha, e observei que os
vidros da igreja estavam quase todos quebrados. Procurei saber o motivo daquela destruição nos vidros da
igreja e fui informado de que a igreja foi alvo de apedrejamento pelos manifestantes das ruas.
Essa informação veio se somar à outra informação de um médico lá de Natal que também teve a sua
clínica apedrejada, alvo de apedrejamento por parte
da mobilização popular. Assisti dias antes, pela televisão, a uma mobilização, em São Paulo, que tentou
invadir o Hospital Sírio Libanês.
Todos os dias nós assistimos pelos jornais a
notícias, ouvimos ou lemos, que agências bancárias
também foram destruídas, depredadas, como também
lojas, patrimônios públicos e patrimônios privados. Isso
passou a ser rotina nas manifestações.
Eu vejo, Sr. Presidente, que já passou da hora
de se coibir essa festa de depredação provocada pelos vândalos. Isso não é democracia. Alguém que vai
a uma manifestação com o objetivo de protestar a situação social do País, seja ela a saúde, a educação,
a segurança, a mobilidade (...)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) –
(...) mas que vai para a rua com o rosto coberto, mascarado, é porque não quer ser conhecido; é porque
não quer ter a sua identidade revelada. Que cidadão
é esse? Que preocupação é essa?
Mais do que isso: se ele vai para a manifestação e,
ao invés de usar o seu grito, a sua voz, a sua fala como
arma, lança mão de pedra, de pau e de tudo aquilo
que possa depredar e destruir, isso não é democracia; isso é abuso, é baderna. E a sociedade brasileira
não pode conviver, na omissão, com demonstração
de baderna. Baderneiro não tem direito a ir para a rua
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depredar patrimônios públicos e privados. A sociedade
está acuada, a sociedade está acuada.
Eu vi esse colega, proprietário de uma clínica,
extremamente chateado e indignado, porque viu o seu
patrimônio depredado.
Como eu ouvi depoimento de proprietários de lojas
de carro e outros comércios que lá em Natal também
foram depredados. Não podemos aceitar isso, Sr. Presidente! A democracia é belíssima, mas o direito de um
termina quando começa do direito do outro. Não se pode
dar razão à destruição de patrimônios, que muitas vezes levaram uma vida para serem construídos e menos
de nada tudo é destruído e vai por água abaixo. Muitas
vezes aquele comerciante tem naquela propriedade, naquele patrimônio, naquele estabelecimento o sustento
da sua família. É tão brasileiro, é tão cidadão quanto os
que estão nas ruas gritando, protestando e destruindo.
E a gente precisa dar este grito e esta voz aqui. Eu fui
um dos que ocuparam a tribuna para defender a manifestação livre e legítima do povo brasileiro, sobretudo
dos jovens. Mas eu estou aqui hoje para dizer não aos
excessos. A democracia é linda, a democracia é perfeita.
Mas a democracia não pode coexistir com baderna, não
pode aceitar de uma forma silenciosa o que estamos
testemunhando pelo Brasil afora. Virou moda neste País
invadir patrimônios públicos, repartições públicas com
o jargão de que as câmaras municipais...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) –
... as assembleias legislativa, o parlamento em geral,
as prefeituras, as secretarias são patrimônios públicos
do povo, realmente do povo, o parlamento é a casa do
povo e por ser casa do povo é que precisa ser muito
bem cuidada, muito bem zelada, porque é um patrimônio de muitos e não de meia dúzia que estão na rua
depredando. Não, o Brasil é muito maior do que isso.
Portanto, Sr. Presidente, para concluir, eu que vim
no primeiro momento, na primeira hora apoiar e aplaudir
a manifestação pública, eu continuando aplaudindo a
manifestação ordeira, legitimamente democrática que
é a voz legitima, o brado retumbante do povo brasileiro
nas ruas, estou aqui hoje para dizer não à baderna,
não aos excessos, não à depredação. A polícia realmente deve sim acompanhar...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) –
... as autoridades policiais devem sim prender aqueles
que vão para as manifestações com o rosto coberto,
que levam mochilas com coquetel-molotov ou que muitas vezes lançam mão de pedras e paus para destruir
patrimônio alheio.
Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do
Senador Paulo Davim, eu concedo a palavra à eminente Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Antes, porém, a Mesa consulta.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Senadora Vanessa Grazziotin
apresentou o Requerimento nº 890, de 2013, por meio
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do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa no
período de 22 a 24 de agosto de 2013, para participar,
a convite da Assembleia Legislativa da Costa Rica e do
ParlAmericas, da 10ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, que será realizada em San José, na Costa Rica.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer, na íntegra:

AGOSTO DE 2013

55346 Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

951

Agosto de 2013

952

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE55347
2013

Quarta-feira 21

AGOSTO DE 2013

55348 Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Em votação o Requerimento
nº 890, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pois não. Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Senador Casildo Maldaner, que preside esta
sessão, colegas Senadores, queria apenas endossar
o Senador Paulo Davim...
(Soa a campainha.)
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ...
em seu pronunciamento, a respeito de que não se pode
confundir manifestação democrática, protesto, com
vandalismo – vandalismo apanhando não só templos
de qualquer linha, sejam católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, o que for. Não podemos violentar
e agredir dessa forma. Da mesma forma, prédios públicos ou o patrimônio privado e particular. A democracia não pode se confundir com essa violência banal e
inexplicável do vandalismo, que inclusive compromete
e contamina negativamente as manifestações democráticas e pacíficas que temos visto em todo o País e
que foram um momento muito bonito da democracia
brasileira. Então, eu queria apenas reforçar a manifestação de V. Exa, já que não pude fazer aparte, pois, na
comunicação de Liderança, o Regimento não permite.
Meus caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, caros Senadores e Senadoras, fico feliz do meu querido Líder Francisco Dornelles
estar aqui também, hoje de manhã o Bom Dia Brasil,
divulgou imagens dramáticas sobre a difícil rotina de
uma baiana, D. Irene Martins Corrêa, de 70 anos. Essa
aposentada quebrou a perna há quatro dias e precisou
sair de ambulância – a ambulancioterapia, tão conhecida do Brasil inteiro – do Município de Bom Jesus
da Lapa, que fica a quase 800 quilômetros da Capital
Salvador, lá na Bahia, para conseguir atendimento
médico aqui, em Brasília, na Capital da República.
Foram percorridos mais de 670 quilômetros, por mais
de oito horas de viagem, em busca de ajuda urgente,
de emergência. Precisava de uma cirurgia.
É importante chamar atenção para o caso dessa
baiana porque ilustra bem a árdua peregrinação de
milhares de aposentados brasileiros. Casos como o
de D. Irene se repetem em muitos Estados, inclusive
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no meu, o Rio Grande do Sul. Por falta de informação
ou de condições mínimas de renda e de infraestrutura,
muitos aposentados ficam completamente desamparados num momento em que o atendimento eficiente
é crucial para a saúde e, portanto, para a própria vida.
O calvário da aposentada baiana, mostrado na
reportagem desta manhã, começou na Bahia, em Bom
Jesus da Lapa, 62 mil habitantes. Ao chegar a Brasília, D. Irene precisou passar por três hospitais e, ainda assim, não foi atendida. Ela esteve no Hospital de
Base de Brasília e em outros dois hospitais públicos:
um em Planaltina e outro em Sobradinho, que ficam a
40 quilômetros do centro do coração do poder desta
Casa, inclusive.
Por não aceitar dramas como esse, ela acabou
sendo hospitalizada, e a justificativa do hospital é de que
não houve um laudo médico do hospital que a recebeu
lá no interior da Bahia. Veja que nós estamos tratando
de uma questão em que havia médicos, não havia estrutura para atender no hospital da Bahia, e aqui não
havia informação para atendê-la. Esse é um problema
não de falta de médico, é um problema de gestão no
atendimento. Gestão é o que se pode resumir do que
aconteceu com a D. Irene. E por não aceitar dramas
como este que a Comissão de Assuntos Sociais desta
Casa vai convidar também os gestores dos principais
fundos de previdência complementar das empresas
estatais, como Petros, Previ, Postalis e Funcef.
É importante lembrar que os aposentados que
contam com uma renda complementar, acumulada ao
longo de décadas, têm menos riscos de passarem por
situações tão dramáticas quanto os vividos por D. Irene.
Mas o caso dela ilustra bem a situação.
Talvez a D. Irene não tenha um plano de saúde,
talvez ela não participe de um plano complementar de
aposentadoria, mas não é esse o caso. Todos poderiam ter acesso a essa condição de um atendimento
melhor só dependendo do setor público, mas não é o
que acontece. Então, eu trago aqui o caso da D. Irene
para mostrar a gravidade da situação que nós estamos vivendo.
Hoje, inclusive, na Comissão de Assuntos Sociais,
numa reunião extraordinária, agendada pelo nosso Presidente, Waldemir Moka, o Diretor da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc), José
Maria Rabelo, atendendo a requerimento de minha
autoria, compareceu à CAS para explicar como essa
instituição, a Previc, está atuando para evitar gestões
que coloquem em risco o patrimônio dos participantes:
perda de valores dos fundos ou a aplicação equivocada em ações de alto risco, como as das empresas do
Grupo EBX, que despencaram de US$30 bilhões para
pouco mais de US$10 bilhões em menos de dois anos.
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Precisamos assegurar aos participantes desses
fundos, aos trabalhadores que aplicam parte de suas
poupanças nos fundos de previdência complementar,
para evitar tragédias sociais como as do Fundo Aerus.
Aposentados com mais de 80, 90 anos estão sem receber a integralidade das aposentadorias por erros
de gestão, ou mal uso desses recursos, ou omissão
fiscalizadora do Estado.
Durante a audiência pública desta manhã, ficou
claro que muitos participantes dos fundos de previdência complementar têm muitas dúvidas e informações
escassas sobre a segurança das aplicações. Esses
trabalhadores precisam de dados e medidas que garantam a rentabilidade do fundo, a segurança dessas
instituições e também um seguro porto para a sua poupança. É uma prevenção que exige riscos e sacrifícios.
Em se tratando de aplicações financeiras, esses riscos
devem ser, obrigatoriamente, minimizados.
Por isso, a importância da atuação vigilante dos
órgãos reguladores. Infelizmente, nem todas as dúvidas
foram esclarecidas hoje. Por questões legais, o Diretor
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, José Maria Rabelo, não pôde aprofundar nas
dúvidas levantadas, envolvendo detalhes dos maiores
fundos de previdência das empresas estatais. Ainda
assim, o diretor sugeriu que os sócios dos fundos ou os
participantes dos fundos de previdência complementar
da ativa ou assistidos recorram à Ouvidoria da Previc.
O endereço é previc.ouvidoria@previdencia.gov.
br para esclarecer dúvidas pontuais sobre a gestão dos
seus respectivos fundos.
Vale lembrar que todos que aplicaram em ações
de alto risco, como as do Grupo EBX, apresentaram
perdas significativas. O fundo de pensão do Banco do
Brasil (Previ), por exemplo, também apresentou perdas.
Segundo informações publicadas pelo jornal Folha
de S.Paulo, em 2012, os recursos dos funcionários do
banco, com as ações das empresas X, somavam R$15
milhões. Após a queda das ações dessas companhias,
os valores caíram para R$300 mil. Segundo os gestores da Previ, essa queda expressiva não prejudicou
a rentabilidade do fundo. Por ser administrado pelos
próprios funcionários do Banco, os gestores alegam
que as aplicações têm sido feitas de forma a garantir
a rentabilidade aos funcionários, minimizando as aplicações de alto risco. Só que o Banco do Brasil estava
fazendo algumas contabilidades, alguns benefícios a
diretores, que incorporavam altos salários. Esse alto
salário era repassado, quando saíam para a inatividade, imediatamente para uma aposentadoria integral.
Muitos desses salários superiores ao teto legal, hoje,
de pouco mais de R$26 mil, Senador Casildo Maldaner.
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Ora, não é justo compartilhar um valor tão alto
que vá comprometer, no futuro, a renda dos trabalhadores. Tenho informações que a própria Previ, que já
solicitou, à direção do Banco, cuidados com isso. Não
é possível... E se o Banco for transferir o pagamento
desse alto salário com seu dinheiro... Não é seu dinheiro, mas dos acionistas do Banco do Brasil, caro
Senador Francisco Dornelles. Aí, deve-se saber se o
acionista está disposto a arcar com esse benefício que
é para um grupo de diretores da instituição.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Com todo o respeito que tenho pelo Banco do Brasil e
que tudo faremos para preservar essa instituição que
honra e orgulha o País. Mas o que fazemos aqui é uma
vigilância para evitar algum prejuízo futuro. Dessa forma, não pode continuar.
Queria lembrar também que o fundo de pensão dos funcionários dos correios (Postalis), o terceiro maior do País com 130 mil funcionários, também
acumulou quedas expressivas: um rombo de R$985
milhões, quase R$1 bilhão, só nos últimos dois anos,
segundo a imprensa. O déficit ocorreu também após
investimentos nas ações do grupo EBX e por problemas de avaliação técnica.
A má gestão e a realização equivocada de aplicações financeiras, são, sem dúvida, uma doença maligna
que precisa ser extirpada com gestão cada vez mais
qualificada. Acreditamos que a Previc possa realizar,
com cada vez mais rigor, a fiscalização. O descaso com
a administração severa e minuciosa das finanças dos
fundos de pensão é, portanto, muito importante para
evitar irreparáveis danos aos participantes.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Já estou terminando, Presidente.
As empresas privadas ou representantes políticos
e técnicos do Poder Público, Executivo, Legislativo ou
Judiciário, não podem, em qualquer hipótese, brincar
com os recursos dos trabalhadores e dos participantes desses fundos.
Com o dinheiro alheio não se improvisa. É dever
preservá-lo, de modo transparente e com gestão eficiente, com informações claras e fiscalização efetiva.
Por isso, a importância de vigiar a atuação de órgãos
como a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc) e de ouvir os gestores dos fundos de previdência complementar, como pretendemos
fazer nas próximas semanas. Aliás, hoje, foi lido o requerimento assinado por mim, pelo Senador Waldemir
Moka e pelo Senador Eduardo Suplicy.
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A atenção é criteriosa, e eu queria dizer que isso
é muito importante. Queremos, também, que a própria
Comissão de Valores Mobiliários tenha um papel muito
importante na transparência das informações,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP– RS) –
... para fornecê-las a esses grandes investidores que
são os fundos de pensão. Se ela não funcionar bem,
também pode comprometer a aplicação que farão esses fundos.
Finalmente, também em relação às empresas
EBX, no dia 27, o Presidente do BNDES, Luciano
Coutinho, estará na Comissão de Assuntos Econômicos, para falar, também, das aplicações do BNDES
nessas empresas que tiveram sérios problemas neste
ano de 2013.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Senador Cyro
Miranda.
Antes de conceder a palavra a V. Exª, quero registrar, aqui, que o Senador Paulo Davim manifestou a
preocupação em relação aos tumultos no Brasil. Ele foi
um dos primeiros a apoiar os movimentos e, hoje, está
vendo, em alguns deles, em vários, tumultos, pessoas que se acobertam com panos escuros para poder
apedrejar, esculhambar prédios públicos ou privados,
ou coisa que o valha.
Agora, a Senadora Ana Amélia veio fazer uma
análise da preocupação com os fundos de previdência. Milhões de brasileiros estão na expectativa de ter
essa segurança.
Antes de conceder a palavra ao eminente Senador e Ministro Francisco Dornelles, que vai falar em
seguida como Líder, vamos ouvir, pela ordem, o Senador Cyro Miranda, de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Quero comunicar que, pela ordem de inscrições, o eminente Senador Alvaro Dias
será o próximo a falar, como inscrito.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria
a V. Exª que me inscrevesse para uma comunicação
inadiável, por gentileza.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Será devidamente inscrito,
Senador.
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Com a palavra, o eminente Senador e Ministro
Francisco Dornelles, como Líder.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu quero
manifestar (Fora do microfone.), como Senador pelo
Estado do Rio de Janeiro, a minha maior satisfação com
a reeleição do empresário Eduardo Eugenio Gouvêa
Vieira para a Presidência da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro.
O empresário reeleito tem realizado um trabalho
da maior importância, que muito fortaleceu a Federação das Indústrias no Estado do Rio.
Com enorme vivência e habilidade política, tem
ele mantido um excelente relacionamento com os
Governos Federal e Estadual e desenvolvido enorme
trabalho de apoio às prefeituras do Estado.
Como Presidente da Firjan, muito tem contribuído para que o Rio de Janeiro seja um importante
polo industrial, principalmente no campo da indústria
automotiva.
Eduardo Eugenio teve papel relevante na defesa
do Estado, quando se procurou modificar o sistema de
repartição dos royalties do petróleo. Criticou com muita
galhardia a mudança do marco regulador do petróleo
com a adoção do regime de partilha em substituição
ao regime de concessão. Eduardo Eugenio contribuiu,
também, com importantes estudos jurídicos para a
decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em
relação aos royalties do petróleo.
Estou certo de que o novo mandato do Presidente
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira será, mais uma vez,
um mandato de sucesso e de fortalecimento da indústria no Estado do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Capacidade de síntese como
a de V. Exª não é fácil encontrar. É um modelo para
o Brasil e para todos nós. Sintetizou bem a posse na
Firjan, essa grande Federação das Indústrias do Rio
de Janeiro, uma síntese extraordinária com a qual também a Mesa quer se associar.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Obrigado.
Na sequência, pela ordem de inscrição, o eminente Senador Alvaro Dias, do Paraná.
Depois do Senador Alvaro Dias, para uma comunicação inadiável, ouviremos o Senador Cyro Miranda.
A capacidade de síntese do Ministro Francisco
Dornelles é conhecida. Às vezes, nós nos esquecemos
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disso, porque a maioria gosta de ocupar a tribuna e
o microfone. Mas ele é extraordinário nessa síntese.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Casildo Maldaner.
A palavra do Ministro Dornelles realmente é uma
flecha certeira, e muito rapidamente o nosso Ministro
Dornelles consegue atingir o seu alvo sempre.
Hoje, Sr. Presidente, trago uma manifestação
que acabei de receber do Presidente da Federação
da Agricultura do Paraná, Ágide Meneghette.

governo federal como provisão de pagamentos duvidosos, esta conta é considerada prejuízo, e a SUSEP poderá intervir em algumas
seguradoras.
Outro problema está ocorrendo na demanda de
habilitação de novas seguradoras no Programa
de Seguro Rural do governo federal, as quais
têm solicitado há alguns meses o credenciamento no programa. Esse atraso é prejudicial
aos produtores, pois o país tem apenas sete
seguradoras atuando no seguro rural.

A presidente da República Dilma Rousseff [diz
o presidente] anunciou durante a divulgação do
Plano Agrícola e Pecuário 2013/14, em 04 de
junho de 2013, o montante de R$700 milhões
em recursos para o Programa de Subvenção
ao Prêmio de Seguro Rural (PSR).
No entanto, passados dois meses e meio, o
governo não alocou nenhum centavo para o
seguro rural, prejudicando a contratação de
seguro agrícola em todo o país.

Diante do exposto, a Federação da Agricultura
do Estado do Paraná sugere a adoção urgente da seguinte medida: “Quitar o R$135,8 milhões devidos às
seguradoras e liberar imediatamente os R$700 milhões
da safra 2013/2014.”
O Governo faz a festa ao anunciar e logo se esquece – tem sido assim reiteradamente. Em relação
à agricultura, o Governo deveria adotar outro tipo de
comportamento, especialmente em respeito aos produtores rurais que têm sido muito importantes para socorrer o Governo, especialmente num momento de crise.
E a segunda sugestão da Federação da Agricultura do Paraná é: “Aprovar o credenciamento de novas
seguradoras no Programa.”
Quem assina é o Presidente Ágide Meneguette.
Esse é o tratamento que o nosso Governo oferece à agricultura do nosso País, que já vive as dificuldades logísticas, sofrendo prejuízos de mais de R$60
bilhões anualmente, como ocorreu nessa safra, em
razão do sucateamento dos portos e das dificuldades
no transporte da produção. Os prejuízos são incontáveis. Teríamos uma agricultura mais forte, mais rica,
se tivéssemos um Governo mais eficiente.
Quando nos referimos à comercialização, à exportação dos nossos produtos, encontramos, ainda,
dificuldades maiores.
Sabemos que há, por parte dos países mais poderosos, países do Primeiro Mundo, países mais evoluídos economicamente, uma postura de egoísmo que
sacrifica extraordinariamente os países emergentes
com a adoção das políticas alfandegárias e não alfandegárias, que comprometem a relação comercial,
colocando os nossos produtores em desvantagem no
momento da exportação dos seus produtos.
Os produtores rurais do Brasil são imbatíveis no
campo, no ato de produzir. Não há concorrência possível
com os nossos produtores em razão da competência
deles, mas, no momento da exportação, ficamos em
desvantagem em razão dessas barreiras alfandegárias
e não alfandegárias, que reduzem as alternativas de
lucro do produtor do nosso País.

Mais uma vez, se confirma: é um governo bom
de anúncio e péssimo de execução. É espetaculoso ao
anunciar e irresponsável ao não cumprir os seus compromissos, gerando dificuldades incríveis, nesse caso,
a um setor fundamental para o crescimento econômico
do País e que tem sido sustentáculo na geração de
empregos e, sobretudo, agora, sustentáculo no crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil.
Para agravar a situação, segundo informações
de mercado, o governo está em débito com as
seguradoras em relação ao exercício de 2012
no montante de R$3,8 milhões, e a pendência é de R$132 milhões referente ao primeiro
semestre de 2013.
Portanto, o Governo está dando calote nas seguradoras. Fica muito feio para o Governo brasileiro
dar calote. As seguradoras são obrigadas a cumprir
os seus compromissos diante dos seus segurados, e
o Governo, lastimavelmente, não cumpre o seu, dando calote e aumentando a dívida com as seguradoras.
Vale ressaltar ainda que as seguradoras estão pagando aos produtores os prejuízos dos
sinistros devido aos problemas climáticos de
2013 (geadas e chuvas excessivas), mesmo
com esses atrasos do governo federal.
Ou seja, as seguradoras cumprem os seus compromissos e sofrem as consequências pelo fato de o
Governo não cumprir os seus compromissos.
A situação é tão caótica que, se as seguradoras contabilizarem estes não pagamentos do
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Sabemos que não é fácil para o Governo brasileiro superar esses obstáculos, mas, certamente, chegaremos a uma evolução quando tivermos liderança
capaz de articular internacionalmente uma ação conjunta dos países emergentes para convencer os países
mais avançados economicamente de que vale a pena
eliminar determinadas restrições em favor de países
que podem se constituir em mercados extraordinários
para os países do Primeiro Mundo.
Portanto, Sr. Presidente, viemos à tribuna hoje
fazer o apelo da Federação da Agricultura do Estado
do Paraná. E repito: cabe ao Governo quitar urgentemente a dívida com as seguradoras de R$135,8
milhões e liberar imediatamente os R$700 milhões
da safra 2013/2014. A agricultura brasileira enfrenta,
nesse momento, essas dificuldades, que podem ser
superadas; basta que o Governo Federal cumpra os
seus compromissos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Senador Alvaro Dias, só para
compartilhar com a exposição de V. Exª, ainda ontem,
e hoje também, recebi do meu Estado de Santa Catarina e de outros lugares manifestações no sentido de
que o Plano Safra, lançado com pompa pelo Governo
no dia 4 de junho deste ano, seja deveras cumprido.
Até agora não saiu, segundo as informações que
me chegam, a regulamentação do Ministério da Fazenda em vários setores para o financiamento do programa
de armazenagem. Então, há um clamor nesse sentido
para que haja um regulamento.
Passo a palavra, agora, para uma comunicação
inadiável, ao Senador do Estado de Goiás Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Rádio e TV Senado, Agência Senado, senhoras
e senhores.
Determinadas atitudes da Presidente Dilma, lamentavelmente, demonstram que ela não quer, nem
pretende, sintonizar-se com o Congresso Nacional.
É como se ela preferisse governar sozinha, com
plenos poderes.
Talvez essas atitudes expliquem os numerosos
vetos impostos aos projetos aprovados aqui. Mas preferimos não crer nisso, Sr. Presidente!
A Câmara e o Senado têm-se detido em debates sucessivos para chegar a consenso em medidas,
muitas vezes, intrincadas e de difícil entendimento.
Ora, o Congresso Nacional aprovou o fim da
multa de 10% sobre o saldo do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço de trabalhadores em caso de de-
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missão sem justa causa, porque não havia mais sentido em mantê-la.
A multa foi instituída por uma lei complementar
em junho de 2001 e, na prática, elevou a multa paga
pelas empresas nas demissões sem justa causa.
As empresas pagavam 40% e passaram a pagar
50% sobre o valor dos depósitos feitos na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do trabalhador
demitido ao longo da duração do contrato de trabalho.
O adicional de 10% foi criado para que se conseguisse cumprir a determinação do Supremo Tribunal
Federal, após anos de briga judicial entre governo e
entidades sindicais.
Com esse reforço, a Caixa Econômica Federal,
agente operadora do Fundo de Garantia, conseguiu
ressarcir os trabalhadores que tinham saldo de FGTS.
Embora o Governo administre o FGTS, na verdade, foi transferido apenas para a iniciativa privada
o ônus resultante das inúmeras ações na Justiça, que
garantiram o direito de correção dos saldos das contas individuais do FGTS decorrente dos planos Verão
e Collor.
Na época, a correção monetária expurgada pelos
planos econômicos Verão e Collor I foi de 16,64%, em
janeiro de 1989, e 44,8%, em abril de 1990, respectivamente. Nada mais justo, portanto, que a cobrança
dos 10% de multa terminasse, uma vez que as contas
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço já haviam
sido reequilibradas.
Foi exatamente esse o entendimento do Congresso Nacional ao aprovar o fim de uma contribuição
onerosa para o setor produtivo. Tanto é que o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira,
reuniu-se com o Ministro da Fazenda Guido Mantega,
e pediu que o projeto não fosse vetado.
Mas, neste Governo, não adianta explicar, nem
ponderar. Há uma espécie de ranço contra a classe
empresarial, e isso num momento crítico em que os
empreendedores precisam de incentivo à produtividade.
A Presidente conhece o problema, mas não se
mostra sensível a essa necessidade de desonerar a
indústria, os serviços e o comércio como um todo. Aí
veta o projeto e diz, em mensagem publicada no Diário Oficial da União, que a extinção da multa é contrária ao interesse público, porque reduziria em R$3
bilhões por ano a receita do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
Em primeiro lugar, cabe bem questionar, nesse
caso, o que vem a ser interesse público. Ora, se o rombo
foi coberto com o pagamento do valor adicional de 10%,
Presidente, não há razão para continuar a cobrá-lo.
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Ao menos nesta questão específica, o interesse
público traduz-se numa voracidade arrecadadora e costumeira do Governo, que prefere onerar as empresas
distorcendo o sentido do interesse público.
É bom que se reafirme que as contas dos trabalhadores brasileiros no Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço têm acumulado mais perdas que ganhos.
Vejam bem que temos plena consciência da função social do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço. Ninguém aqui haveria de questionar os benefícios proporcionados por essa importante
ferramenta de financiamento da habitação no Brasil.
É indiscutível que há um fardo pesado sobre as
costas do trabalhador, mas, no caso específico da multa
de 10%, é indiscutível também que o fardo recai sobre
o setor produtivo!
Por isso, entendemos que temos o dever e a
obrigação de derrubar o veto da Presidente Dilma ao
projeto que põe fim à multa de 10% sobre o saldo do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
O Congresso Nacional fará um grande serviço à
Nação se derrubar esse veto, como forma não só de
fazer justiça ao setor produtivo, como também de estimular a Presidente a manter um diálogo mais aberto
com o Legislativo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Senador Cyro Miranda, eu recebi manifestações – e ontem houve uma reunião dos
Governadores da Região Sul sobre isso – de que, no
meu Estado, Santa Catarina, já começa a faltar gás.
E várias empresas, faltando o gás, vão ter que, até,
demitir, por falta de insumos. E, além de tudo, quando
demitirem, terão que pagar 40%, e, se permanecer
esse veto, terão que pagar mais 10% ainda; terão que
pagar 50%. Aí, fica difícil. É uma preocupação muito
geral essa que V. Exª expõe.
Na sequência de inscrição, agora, nós temos aqui
o Senador Pedro Taques, pelo Estado do Mato Grosso.
Pela ordem de inscrição V. Exª, Senador Pedro Taques,
pelo grande Estado do Mato Grosso. E, na sequência,
como Líder, o Senador Jayme Campos, também do
Estado do Mato Grosso.
Se quiserem fazer uma permuta, pois não.
Então, falará agora o Senador Jayme Campos,
como Líder, e, em seguida, como inscrito, o Senador
Pedro Taques.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada,
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eu quero registrar aqui, se me permite, Sr. Presidente,
a presença do meu ilustre conterrâneo, ex-Prefeito de
Cuiabá, Deputado Estadual, Deputado Federal, grande empresário de Mato Grosso, também do ramo da
construção, o meu amigo, o Deputado Palma, que nos
honra visitando o Senado Federal. Grande mato-grossense, a quem, indiscutivelmente, devemos muito, não
só a ele, mas, sobretudo, também, ao seu querido sogro, ex-Governador, companheiro, amigo, Garcia Neto.
Sr. Presidente, uma democracia verdadeiramente
representativa e saudável pressupõe um Parlamento
forte. Por isso, eu tenho subido com frequência a esta
tribuna, em defesa de nossas prerrogativas e de nossa
dignidade, ante o atual processo de desvalorização e
aviltamento a que vem sendo submetido o Congresso
Nacional brasileiro.
Três pontos exemplares bem ilustram a evidente
escalada e as assustadoras proporções deste preocupante processo: a negociação de emendas no orçamento autorizativo, a edição abusiva das medidas
provisórias e a utilização indiscriminada de critérios
nos vetos presidenciais apostos às proposições aprovadas pelo Poder Legislativo.
Nesta tarde, gostaria de abordar especificamente este terceiro ponto, aproveitando a oportunidade da
derrubada de vetos, por ocasião da sessão conjunta
de hoje.
Para tanto, sirvo-me do emblemático exemplo
em que se constitui o Veto nº 30, de 2013, aposto ao
PLS nº 244, de 2009, que, em sua essência, declara
a oficialidade dos peritos papiloscopistas.
Assim como outros incontáveis projetos que,
após anos de tramitação, profunda análise e exaustivos debates, são por nós aprovados e encaminhados
ao Executivo, sendo por esse sumariamente vetados,
com base em indefensáveis equívocos jurídicos e
flagrante abuso de poder, o PLS 244 não apresenta,
nem de longe, Sr. Presidente, qualquer razão que justifique seu veto.
O descabido argumento do Planalto, segundo o
qual haveria vício de iniciativa e invasão de competência, não resiste nem mesmo à mais superficial avaliação.
Não se sustenta sob nenhum aspecto e chega a ser
uma afronta, senão à nossa inteligência, à capacidade
dos diversos profissionais e órgãos técnicos por cujo
crivo passou na tramitação a matéria.
Com assombrosa desfaçatez, o Veto 30 afronta todos os pareceres exarados pelos Deputados e
Senadores que relataram o PLS. Afronta a convicção
abalizada pelas Notas Técnicas da Consultoria da Câmara, da Consultoria do Senado e, inclusive, desmente o parecer de especialistas do próprio Ministério da
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Justiça, entendimento publicamente confirmado pelo
próprio Ministro Eduardo Cardozo.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Permito-me aqui manifestar tamanha indignação
porque, neste caso, tendo sido Relator, na Comissão
de Constituição e Justiça desta Casa, do PLC nº 204,
de 2008, de autoria do nobre Deputado Arlindo Chinaglia, já transformado na Lei nº 2.030, de 2009, que
“dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências”, conheço profundamente a matéria e conduzi,
pessoalmente, as negociações com a então Senadora
Ideli Salvatti, autora do PLS vetado e hoje Ministra das
Relações Institucionais.
Tais negociações se fizeram no intuito de facilitar
a aprovação do referido projeto, para que o mesmo
não voltasse à Câmara, em virtude das emendas por
nós apresentadas.
Portanto, meu caro Presidente, o projeto da então
Senadora e hoje Ministra Ideli, mantém dispositivos
com o mesmo teor, no que se refere aos papiloscopistas, daquele já transformado em lei para os peritos
em geral, uma vez que os papiloscopistas ficaram excluídos do primeiro apenas e tão-somente para agilizar sua sanção.
E agora, curiosamente, para surpresa de todos
e, acredito, também da autora, o projeto da Ministra
que era plenamente constitucional, quando ela estava
do lado de cá da Praça dos Três Poderes, é tachado
de inconstitucional depois que ela atravessa para o
outro lado da rua.
Sr. Presidente, estimados colegas – estamos
concluindo –, convenhamos sobre a total incoerência
deste veto.
Só para ilustrar ainda mais a questão, cabe ressaltar que a Advocacia-Geral da União e a Presidência
da República, ao se manifestarem na ADI 4.354 (que
ataca a Lei 12.030/09), declararam que a norma não
tratou de excluir os papiloscopistas do conceito de perito oficial e que a definição de perito criminal é ampla,
e defendem que a Lei 12.030/09 não possui vício de
iniciativa, apesar de ter origem parlamentar e tratar
sobre gêneros de peritos que são oficiais, como o PLS
244/09. Exatamente o contrário do que argumentam
em seus pareceres sobre o projeto vetado.
Ora, as idênticas razões que justificaram a sanção
do primeiro projeto não podem agora servir de base
ao veto do segundo!
O PLS 244, objeto do equivocado Veto nº 30, é
norma processual, visto que altera disposição de outro
diploma adjetivo. Não gera impacto orçamentário e não
contém vício de iniciativa, pois, nos exatos termos de
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brilhante relatório da lavra da Senadora Lúcia Vânia,
o projeto trata de matéria cuja competência legislativa
cabe à União, nos termos do art. 22, I e XVI, tendo,
qualquer Parlamentar, legitimidade para iniciar o processo legislativo, consoante dispõe o art. 61, ambos
da Constituição da República.
Embora eu pudesse apontar inúmeras outras evidências irrefutáveis que demonstram a exorbitância e
o engano em que incorreu o Planalto ao apor o veto
em questão, eu prefiro deter-me aqui pelas sobejas
razões já expostas, conclamando os ilustres companheiros, em ambas as Casas, a uma reflexão sobre a
imperiosa necessidade da derrubada do Veto n° 30,
sob pena de estarmos compactuando com mais uma
desmoralização do Legislativo, aceitando e reiterando assim a infundada subserviência que a nós vem
sendo imposta.
Para finalizar, expresso aqui minha elevada expectativa na postura dos demais colegas Congressistas, cuja consciência haverá de definir um novo olhar
no trato com os vetos presidenciais. Um olhar crítico
e certamente menos submisso; um olhar mais independente e mais voltado à retidão dos propósitos nos
quais se assentam nosso compromisso para com os
reais interesses da Nação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do
eminente Senador Jayme Campos, de Mato Grosso
com suas preocupações em relação ao Veto 30, vamos ouvir, pela ordem, o eminente Senador do Pará,
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui dizer da alegria de recebermos, no
plenário do Senado Federal, o Ministro das Relações
Exteriores de Israel, Sr. Zeev Elkin, e o Senhor Embaixador de Israel no Brasil, o Sr. Rafael Eldad, que
fazem uma visita de cortesia ao Congresso Nacional,
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, pela
oportunidade de vir até aqui ao Plenário do Senado
Federal, para que fossem, então, apresentados a todos os Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Mesa se congratula, ainda
mais por ser uma exposição feita por V. Exª, que é o
1º Secretário da Mesa da Casa, que faz o registro da
presença do Ministro das Relações Exteriores de Israel
e do Embaixador de Israel e sua comitiva.
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Fica o registro da Casa, com muita honra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu que agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – Na sequência, nós vamos
ouvir, como orador inscrito, o eminente Senador de
Mato Grosso também, Senador Pedro Taques. Antes,
a Mesa se congratula também com o nosso ex-Prefeito
e ex-Deputado Federal, que está presente na Casa,
Rodrigues Palma.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
também quero cumprimentar Rodrigues Palma, ex-Deputado Federal, ex-Prefeito de Cuiabá e suplente
do Senador Blairo Maggi, um grande cuiabano, filho
da D. Bembem, uma grande cidadã, que enriqueceu
muito o nosso Estado, com a sua cultura, com a sua
honestidade, com a sua festividade.
Para que V. Exª tenha uma ideia, Sr. Presidente,
desde que eu tinha seis anos de idade, eu frequentava a casa de D. Bembem, na famosa festa de São
Benedito, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. A D.
Bembem fazia uma tradicional festa Chá-co-Bolo, que
faz parte da cultura cuiabana.
O Prefeito Palma criou em Cuiabá um dos maiores
projetos, até hoje um dos maiores projetos de urbanização e saneamento da capital do Estado de Mato
Grosso, que foi o chamado Projeto Cura. Com isso, eu
quero homenagear esse grande mato-grossense que
nos honra com sua presença.
Sr. Presidente, eu subo a esta tribuna para dar
notícia à sociedade brasileira de que, hoje, apresentei um relatório preliminar ao Projeto de Lei nº 236,
de 2012, o chamado Projeto do Novo Código Penal.
Como todos sabem, em 2011 foi criada uma Comissão de Juristas, a nosso pedido. Depois de certo
tempo de trabalho, essa Comissão de Juristas elaborou
um anteprojeto de um novo Código Penal.
A parte geral do nosso Código Penal, que estabelece regras para aplicação aos crimes, é de 1984 e
a parte especial, que estabelece os tipos penais, os
crimes, as figuras delituosas, é de 1940.
Naquele instante eu entendia, como ainda entendo, da necessidade de um novo Código Penal que
possa ser adequado à realidade constitucional que
nós vivemos, que possa ser adequado à realidade
histórica que nós vivemos e um Código que possa ter
as penas de forma razoável, penas razoáveis, para
proteção dos bens jurídicos que recebem a chamada
dignidade penal.
Fizemos esse pedido, e a Comissão de Juristas, presidida pelo Ministro Dip, do Superior Tribunal
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de Justiça, fez um excepcional trabalho. Apresentou o
anteprojeto. Conforme determina o Regimento Interno,
esse anteprojeto foi convolado, foi transformado em
projeto de lei. E, regimentalmente, esse projeto de lei
de código precisa ser analisado por uma comissão
especial de Senadores. E foi criada pelo Presidente
José Sarney uma Comissão Especial de Senadores
com 11 Senadores. Essa Comissão é presidida por
S. Exª, o Senador Eunício Oliveira, e eu fui escolhido,
Senador Jayme, Presidente desta sessão, para ser o
Relator dessa Comissão Especial de Senadores para
criar um novo Código Penal.
Muito bem. No final do ano passado, no dia 16
ou 17 de dezembro, no estertor do período legislativo
daquela sessão legislativa, nós chegamos à conclusão
de que deveríamos suspender o prazo para a apresentação das emendas, apesar de, naquele instante, nós
já computarmos quase 600 emendas.
Como estávamos num período macroeleitoral
de eleições municipais, muitos Senadores – e tenho
certeza, como V. Exª, Presidente – não tiveram condições de apresentar e conhecer o projeto em razão do
período macroeleitoral das eleições municipais. Houve a suspensão para a apresentação das emendas,
e, no primeiro semestre desta sessão legislativa, nós
realizamos audiências públicas para debater o projeto.
Essas audiências públicas se realizaram aqui,
no Senado, foram realizadas em outros Estados da
Federação. Aqui eu posso citar uma audiência pública realizada no Estado de Mato Grosso, Cuiabá, junto
com o Ministério Público, com a magistratura, com a
Ordem dos Advogados, com as universidades, as faculdades de Direito, e audiência pública realizada também no Ceará, por determinação do Senador Eunício
Oliveira. Encerrado o prazo das audiências públicas,
eu, como Relator, a mim me cabia elaborar esse relatório preliminar.
A sociedade brasileira compareceu ao Senado da
República, Senador Jayme e Senador Eduardo Suplicy,
mais de 300 entidades, entre associações, sindicatos,
conselhos, querendo colaborar com o projeto do Código Penal, trazendo suas sugestões, trazendo suas
críticas ao projeto. É assim que se faz uma legislação,
ao menos como eu penso. Depois disso, nós encerramos o prazo da realização das audiências e, na data
de hoje, entregamos esse relatório preliminar.
Esse relatório preliminar ainda poderá receber
contribuições dos Senadores e dos cidadãos, dos brasileiros que nos acompanham. De que maneira? A partir
do dia 2 de setembro, Senador Jayme, uma segunda-feira, até o dia 13 de setembro, uma sexta-feira, os
Senadores poderão apresentar emendas ao projeto.
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Repito: do dia 2 de setembro ao dia 13 de setembro, os
Senadores poderão ainda apresentar novas emendas.
Após o prazo de apresentação das emendas, eu,
como Relator do projeto do Código Penal, tenho dez
dias para analisá-las. Do dia 17 de setembro ao dia
27 de setembro é o prazo que, como Relator, o Regimento Interno desta Casa me oferta para analisar essas emendas, para que nós, ainda no mês de outubro,
possamos votar na Comissão Especial esse projeto, o
PLS nº 236, o novo Código Penal.
Eu gostaria, Senador Jayme, de trazer algumas
modificações que foram feitas por nós nesse projeto,
o PLS nº 236, contribuições que recebemos da sociedade brasileira. Aqui eu cito apenas algumas, para que
a sociedade possa se inteirar ao menos daquelas, ao
meu juízo, mais significativas neste momento.
Primeiro, acréscimo da pena para pessoas jurídicas. Pessoa jurídica no Brasil pode cometer crimes,
de acordo com a Constituição. A Constituição da República estabelece um verdadeiro mandado expresso
de criminalização. Ela determina que a norma subconstitucional tipifique condutas praticadas por pessoa
jurídica. A Comissão de Juristas, no projeto, no PLS
nº 236, trouxe crimes praticados por pessoa jurídica.
Nós trouxemos um acréscimo de uma nova pena que
poderá ser aplicada à pessoa jurídica. É a chamada
“publicidade do fato em órgãos de comunicação.” Aliás, essa pena já se encontra lá no Código de Defesa
do Consumidor desde 1990.
Um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar:
maior rigor para o prazo de progressão de regime,
Senador Jayme. Hoje uma das principais críticas do
cidadão ao que vem estabelecido no Código Penal é a
progressão de regime com um sexto da pena cumprida.
Imagine: um cidadão comete um homicídio; homicídio
a que o atual Código Penal dá o nome de homicídio
simples – como se pudesse ser simples retirar a vida
de um semelhante – hoje a pena é de seis anos de
reclusão. O cidadão, em razão da chamada progressão de regime, deve cumprir, no regime fechado, ao
menos um sexto da pena – seis anos, um sexto, um
ano – para que possa progredir de regime, para o semiaberto. Ao meu juízo, isso é um absurdo, porque um
cidadão que retira a vida de um seu semelhante não
pode ficar preso apenas um ano.
Aqui, eu defendo a progressão de regime com
maior cumprimento de pena. Nós estabelecemos no
substitutivo que apresentei ao novo projeto de Código
Penal que o cumprimento da pena deverá ser de um
quarto, Senador Jayme, não um sexto. E a pena do
homicídio, nós fizemos uma adaptação de seis anos
para oito anos, para que tivéssemos a chamada razoabilidade, ou proporcionalidade, como existe em paí-
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ses como Portugal, Argentina e outros países em que
a pena do homicídio,...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) –... a pena mínima, é de oito anos de reclusão, porque não é possível que um cidadão que retire
a vida de um semelhante seu, que ofende o bem mais
precioso que nós temos, que tem a maior dignidade
penal, esse cidadão fique preso apenas um ano – a
pena de oito anos –, com ¼ para que ele possa progredir de regime.
Continuo, Senador Jayme, Presidente desta sessão, se V. Exª me permite.
Corrupção como crime hediondo. Nesta Casa nós
aprovamos, na chamada agenda positiva, um projeto
de lei de minha autoria que equipara corrupção a crime hediondo, o Projeto nº 204. Esse projeto, em sendo
aprovado aqui, eu tive por bem incorporá-lo ao projeto
do novo Código Penal, para que corrupção também
passasse a ser crime hediondo.
Continuo.
Fim da chamada prescrição retroativa com base
na pena em concreto. A prescrição retroativa com base
na pena em concreto é uma das causas da impunidade no Brasil.
Continuo.
Manutenção da eutanásia como crime de homicídio e manutenção da ortotanásia como conduta atípica. Isso restou estabelecido. Nós tivemos algumas
modificações ao projeto apresentado pela Comissão
de Juristas.
Exclusão – repito: exclusão – da possibilidade de
aborto nas doze primeiras semanas de gravidez em
razão da incapacidade da gestante de arcar com a sua
gestação. Por que isso? Entendo que esse dispositivo
teria o condão ou a força de liberar o abortamento na
República Federativa do Brasil. Entendo que o direito
constitucional à vida, previsto no art. 5º da Constituição, deva merecer maior proteção. Por isso, afastei,
no substitutivo, a possibilidade de abortamento até a
12ª semana, permanecendo, Senador Presidente, as
duas possibilidades que existem hoje: o abortamento
em se tratando de gestação fruto de atentado à liberdade e à dignidade sexual, que é o caso de estupro,
e quando significar risco de morte para a gestante.
Acrescento a possibilidade de abortamento em caso
de fetos anencefálicos em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas foi afastada a possibilidade
do aborto até a 12ª semana em razão de um atestado
médico ou de um psicólogo declarando a incapacidade da gestante. Entendo dessa forma e vou fazer um
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pronunciamento próprio a respeito disso ainda esta
semana, Senador Jayme.
Reintrodução do crime de violação de domicílio,
exclusão do padrão rígido de cinco dias para determinar se o agente é usuário de droga.
Essa foi uma introdução que a Comissão de Juristas fez, trazendo por mimetismo (...)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – (...) a legislação da Holanda, a legislação de Portugal e, agora, mais recentemente, quase
que a legislação uruguaia. Eu excluí a possibilidade,
porque a presunção de que o volume de substância
entorpecente encontrada com o usuário é para a sua
utilização em até cinco dias não se encontra razoável
ao momento histórico que nós vivemos, até porque
nós não vivemos num país com a geografia e o território igual ao da Holanda, igual de Portugal, igual do
Uruguai. Aqui, nós temos fronteiras secas com países
que são os maiores produtores de substância entorpecente. Portanto, essa possibilidade, ao meu juízo,
nesse substitutivo, restou afastada.
Eu continuo, Senador Jayme: maior rigor no combate ao enriquecimento ilícito. Nós sabemos que a República Federativa do Brasil é signatária de tratados
internacionais. Eu poderia citar aqui a Convenção de
Mérida, que nos determina (...)
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – (...) a tipificação do chamado (Fora do
microfone.) enriquecimento ilícito. Nós trouxemos essa
previsão no substitutivo ao projeto do Código Penal.
Criminalização, Senador Jayme, da doação eleitoral ilegal, para que possamos ter também aqui um
instrumento de combate à corrupção eleitoral.
Harmonização das penas para crimes contra a
fauna e descriminalização de algumas condutas.
Aqui, Senador Eduardo Suplicy, existia a previsão de uma pena elevada para crimes contra a fauna
que não era razoável em se considerando os crimes
contra a integridade física.
A imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade.
Exclusão do crime de racismo ou discriminação
no caso de livre manifestação do pensamento crítico,
especialmente no caso de opinião religiosa. Tenho
certeza de que esse tema também suscitará grandes
debates nesta Casa.
Revitalização dos crimes bioéticos, uma vez que,
por erro formal, a Lei nº 11.105, de 2005, havia sido
revogada – ao menos no projeto, seria revogada. Nós
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restauramos a realidade. O projeto não trata dos crimes previstos na Lei nº 11.105.
Exclusão dos crimes de guerra do novo Código
Penal. Isso melhor estará, como se encontra hoje, no
Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei nº 1.001,
de 1969, em razão de várias audiências que fizemos
junto aos componentes do Superior Tribunal Militar e
do Ministério Público Militar.
Essas, Senador Jayme Campos, são algumas das
modificações que nós trouxemos ao PLS nº 236, que
é o projeto do novo Código Penal. E, a partir de hoje,
em cada pronunciamento que farei, eu aqui debaterei um desses temas, ressaltando que o cidadão (...)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – (...) e já encerro, Senador Jayme, agradecendo pela possibilidade de falar um pouco mais,
dizendo que cada Senador pode apresentar emendas
ao projeto, do dia 2 de setembro a 13 de setembro; e
o cidadão pode colaborar com este projeto através do
Alô Senado, através da chamada democracia dialógica, da democracia participativa. É muito significativa a
participação do cidadão para que nós possamos fazer
deste Código um código de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais livre e, sobretudo, de uma
sociedade mais solidária.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª,
o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Quero cumprimentá-lo, Senador Pedro Taques. V. Exª, como Relator da reforma do Código Penal,
tem nos dado uma contribuição de grande peso, em
função do seu conhecimento e experiência, inclusive
como membro do Ministério Público, (...)
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – (...) nos diálogos e na forma como tem arguido
as pessoas que têm comparecido. Eu próprio me sinto
muito enriquecido com as suas observações e sugestões. Cumprimento-o pela apresentação do seu parecer. Eu estava na Comissão de Relações Exteriores,
ouvindo os depoentes sobre o Mercosul e, portanto,
não pude ouvir toda a sua manifestação. Mas, como
uma das preocupações nossas – de V. Exª e minha – e
daqueles que nos prestaram depoimentos, vou citar um
assunto com o qual tenho me preocupado: a expansão
da possibilidade das chamadas penas alternativas.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu lhe pergunto – e V. Exª até me disse,
há poucos dias, que estaria assim considerando, mas
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agradeço, se puder nos dar a informação – como o seu
parecer está considerando a possibilidade da aplicação
de mais penas alternativas, já que, pelo mérito delas e
segundo todos os que nos prestaram depoimentos, elas
acabam tendo um efeito mais positivo. Por exemplo, do
ponto de vista da reincidência de pessoas que cometem crimes em relação àquelas que ficam em regime
fechado por muito tempo. Acredito que, inclusive, mais
penas alternativas contribuirão, inclusive, para diminuir
o problema da superlotação dos presídios brasileiros.
Mas agradeço se puder dar essa informação.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Senador Eduardo Suplicy (...)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – V. Exª poderia me permitir, Senador Pedro Taques, uma carona?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Por gentileza, seria uma honra.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Eu queria me associar às preocupações do
Senador Eduardo Suplicy e de V. Exª, até porque agora estou aqui com a presença do Deputado Federal
Osmar Dias – Osmar Terra. Osmar Dias foi Senador
do Paraná e não deixa de ter algumas ligações; ele é
um grande engenheiro agrônomo e Osmar Terra é um
grande médico, foi Prefeito de Santa Rosa no Rio Grande do Sul, no Rio das Missões, um grande Deputado
Federal do Rio Grande do Sul, um grande médico e é
dedicado a essa área. Aliás, veio aqui até para assistir
ao pronunciamento de V. Exª. E ele estava me dizendo
que nós, do Brasil, estamos em primeiro plano em causar mortes, homicídios no mundo. Nós matamos muito
mais que os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm
50% a mais de população que nós. E nós precisamos
apertar mais. Tem gente que não tem jeito, não tem
como soltar: ele volta a praticar. Precisamos encontrar
caminhos. Ele estava aqui me fazendo relatos, que servem inclusive como grande subsídio para encaminhar
a V. Exª. Eu queria fazer esse registro.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Casildo. Para
mim é um honra.
Ao Deputado Osmar Terra, eu conheço o projeto
de V. Exª no que tange ao uso e ao tráfico de substância entorpecente, que recebeu críticas, muitas delas
desarrazoadas – eu quero revelar isso ao senhor.
No tocante às penas alternativas, o Senador Suplicy, que é um grande defensor dessa modalidade de
pena, sabe que o atual Código Penal, nos arts. 44 e
77, estabelece as penas alternativas.
Algumas das contribuições trazidas por V. Exª
foram analisadas. Eu afastei, com todo o respeito, algumas dessas contribuições, mas nós temos prazo
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ainda para debater. Eu gostaria de debater mais amiúde com V. Exª.
Nós temos que entender que o Direito Penal não
serve para tudo, ele não serve para tudo. O Direito
Penal deve ser, como se diz na dogmática, o último
soldado a ser utilizado, a ultima ratio em determinadas situações. Por isso alguns crimes, se nós pudéssemos ser aqui reducionistas, alguns crimes ocorrem
num chamado espaço de consenso. Esse espaço de
consenso são crimes que podem ser praticados por
qualquer um de nós.
Aqui, nenhum Senador pode dizer que nunca
praticou ou praticará um crime. Ou alguém pode dizer
isso? Homicídio culposo, por exemplo. Quantos já compraram um cartucho de impressora de um executivo
de fronteira? Isso é crime – art. 334 do Código Penal.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Fora do microfone.) – Quantos já tiraram
cópia de livros? Isso é crime!
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Art. 184 do Código Penal: tirar cópia de
livros.
Muito bem. Nós temos no Brasil hoje quase 1.700
crimes – 1.700 crimes! Muitos deles ocorrem nesse
espaço de consenso.
Nesse espaço de consenso, Senador Suplicy, nós
precisamos de medidas de despenalização, descriminalização. Nesse espaço de consenso, nós precisamos
de medidas outras, não o Direito Penal. Quem sabe o
Direito Administrativo, quem sabe o Direito Civil nesse espaço? Se nós nos socorrermos do Direito Penal,
penas alternativas, sim.
Agora, ao lado desse espaço de consenso, existe
o espaço de confronto, em que ocorrem crimes que
ofendem bens cuja dignidade penal é significativa para
a sociedade. Nesse espaço de confronto, nós não merecemos penas alternativas. O Direito Penal não pode
ser a ultima ratio, como é (...)
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Fora do microfone.) – (...) no espaço de
consenso.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT. Fazendo soar a campainha.) – Para
concluir, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – No espaço de consenso, ele é a ultima
ratio. No espaço de confronto, ele é a prima ratio, o
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primeiro soldado a ser utilizado. Exemplo disso: tráfico
de drogas – espaço de confronto.
Aqui, nós não podemos copiar políticas europeias, políticas americanas, sem conhecer a nossa
realidade, inclusive a realidade geográfica, territorial.
Aqui, no espaço de confronto, nós precisamos sim que
o Direito Penal se faça presente, porque o Estado tem
o dever fundamental de proteger o cidadão. Não existe
hoje um garantismo só negativo; o garantismo tem de
ser positivo. Isso significa dizer que não pode existir
uma proteção insuficiente, como não pode existir uma
proteção em excesso.
Portanto, Senador Eduardo Suplicy, as ponderações de V. Exa estão sendo (...)
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – (...) bem atualizadas e nós teremos a
oportunidade (Fora do microfone.) de refazer o debate sobre cada uma delas; quem sabe criando um
Direito Administrativo sancionador para determinadas
condutas.
Eu agradeço a S. Exa, o Presidente da sessão,
Senador Jayme, nesta oportunidade, pelo tempo que
me foi alargado. Isso mostra que V. Exa tem um coração “chagoso”, um coração grande, e permitiu que eu
pudesse aqui me manifestar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o Sr.
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Cumprimento-o, Senador Pedro
Taques. Entretanto, essa é uma matéria, o novo Código Penal Brasileiro, que tem de ser discutida de forma
exaustiva, sobretudo aqui, se for o caso, numa sessão
especial na Casa para debatermos. Inclusive o prazo
para oferecimento de emendas ao novo Código Penal
é até o dia 13/9. Esse é apenas um relatório preliminar
que está se oferecendo. Espero que ele seja feito da
melhor forma possível, zeloso como V. Exª é.
Vamos oferecer à sociedade brasileira um Código
Penal avançado, moderno, acima de tudo justo, para
o povo brasileiro.
Pela ordem de inscrição, por permuta com o Senador Eduardo Suplicy, eu concedo a palavra ao ilustre
Senador Casildo Maldaner.
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Senador Casildo Maldaner, V. Exª tem dez minutos.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Antes de falar o Senador Casildo
Maldaner, pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Eu só gostaria, Sr. Presidente, de comunicar a V. Exª, que dirige esta sessão, e à Casa, que eu
acabei de receber um manifesto assinado por mais de
50 entidades dos movimentos populares, entre elas o
MST, a União Nacional dos Estudantes, a Via Campesina, o Movimento dos Atingidos pelas Barragens,
CTB, CUT, enfim, mais de 50 entidades, manifestando
apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o problema da espionagem que atinge todos os
brasileiros e brasileiras, a Nação brasileira, inclusive
as grandes empresas.
Sr. Presidente, vou passar a V. Exª, para que encaminhe à Presidência da Casa; e a todas as Lideranças partidárias, seria importante também. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco
Minoria/DEM – MT) – Recebo, com muito prazer, na
forma regimental.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
V. Exª tem dez minutos, evidentemente prorrogáveis, se preciso, por alguns minutos mais.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente em exercício, Senador Jayme Campos, e prezados colegas, eu trago um
tema e vou procurar resumir. Trata-se, naturalmente, da
reunião que houve no dia de ontem em Florianópolis,
do Cone Sul, com os Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre
os diversos temas lá debatidos, um deles é a falta de
insumos. E um dos insumos é o gás. Há grande iminência de nós enfrentarmos isso na Região Sul.
E o que vem à mente? E o que se reclamou? E
o que se colocou?
Embora os diversos avisos, as diversas ponderações, não de hoje, não de ontem, chegou-se à
conclusão de que há uma espécie de racionamento
no planejamento mais prudencial. Houve um racionamento em planejar essas questões, eu diria porque
em relação à Copa, em relação à FIFA, em relação a
isso, há muitas preocupações. E nessa questão também, apesar das advertências, vem acontecendo isso
e está aí o drama agora.

AGOSTO DE 2013

55360 Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O racionamento de planejamento, infelizmente
uma prática ainda comum quando se trata das necessidades fundamentais para o crescimento econômico,
produz efeitos desastrosos. Nossa infraestrutura logística é sofrível, com estradas, muitas vezes, precárias,
ausência quase absoluta de uma rede ferroviária, além
de portos e aeroportos sobrecarregados. A carga tributária que alcança escorchantes 36% do PIB penaliza
empreendedores e consumidores. Como se tudo isso
não bastasse, nossa matriz energética dá sinais claros
de esgotamento, impondo barreiras intransponíveis a
um crescimento de médio e longo prazo.
Ontem, como disse no início, em reunião do Codesul, foi feito um preocupante relato da falta de gás
natural para as indústrias da região. Em Santa Catarina,
por exemplo, o volume disponibilizado pela Petrobras
já não é suficiente.
De acordo com o empresário Glauco Côrte, que
é o Presidente da Federação das Indústrias do meu
Estado, já existem investimentos que estão sendo inibidos por falta do insumo. Ele lembra que, se algo não
for feito em curto prazo, haverá o impacto negativo não
só no investimento, como na geração de emprego e
renda na região.
O Presidente da SCGÁS, companhia responsável
pela distribuição no meu Estado, afirma que há uma
lista de 60 empresas esperando pelo aumento da oferta
do combustível para serem atendidas. Só para ter uma
ideia do impacto, entre elas estão a General Motors,
em Joinville; a Bunge Alimentos, em Gaspar; a Klabin,
que é do setor de celulose, em Lages; todas de destaque internacional, empregando milhares de pessoas.
O fornecimento do combustível é feito pela Petrobras e, apesar dos insistentes apelos, até agora não
houve uma manifestação da companhia nem tampouco
uma ação mais efetiva da Agência Nacional do Petróleo.
Outros números nos dão uma dimensão mais
ampla do problema e evidenciam a necessidade de
planejamento de médio e longo prazo no setor.
Se hoje já não é possível suprir a demanda, a
previsão é de que, daqui a seis anos, em 2019, as
indústrias precisem de 2,9 milhões de metros cúbicos ao dia, 45% a mais do previsto em contrato pela
Petrobras até a data. Até aquela data, se ficar como
está, vão faltar 45% do que é hoje, praticamente três
milhões de metros cúbicos/dia. Vem bem como está o
nosso planejamento.
Segundo estimativas da Fiesc, caso o fornecimento de gás natural continue no mesmo patamar,
os setores cerâmico e químico vão deixar de crescer
50% até 2020. Os setores têxtil, de siderurgia e de
metalurgia, 25%; e os de papel-celulose, alimentos e
bebidas, 10%.

965

Agosto de 2013

Todos sabemos quais as consequências disso:
atraso no crescimento e, inevitavelmente, demissões
no setor, não desejadas por ninguém. Pois notem o
paradoxo absurdo, Sr. Presidente, caros colegas: por
falta de planejamento e ação governamental na oferta
energética, Senadora Vanessa, os empresários são
impedidos de crescer e serão forçados, inclusive, a
demitir. Ontem, debateu-se isso muito no meu Estado,
Senador Suplicy. Inclusive, estão começando a demitir
por falta do insumo, que é o gás.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Em seguida.
Ao demitir, além de pagar uma multa rescisória
de 40% sobre o saldo do FGTS do trabalhador, terá
que pagar, se continuar como está, se for o desejo do
Governo, mais 10%. O empresário não quer demitir;
ele quer crescer, mas não tem como, pois não recebeu o insumo que a Petrobras distribui, e isso não vem
por falta do gás. Além dos 40%, mais 10%. Quer dizer,
mais um encargo. Aí, está deixando todo mundo louco. Assim é impossível empreender no País, nobres
colegas. Aí, não tem jeito. Quer dizer, está-se criando
um desconforto muito forte.
Como poderemos encarar o setor produtivo se
permitirmos que o Governo mantenha essa multa, mais
um entrave que apenas penaliza o empreendedor e
não traz benefícios diretos aos trabalhadores? Como
é que vamos encarar isso?
No setor público, nós sabemos, mesmo que haja
automatização e, com ela, sobrem funcionários, como
eles são efetivos, não há demissão e a carga se mantém, e quem mantém isso, naturalmente, é o povo, é
o orçamento, através dos impostos. Mantém mesmo,
porque para demitir é difícil, porque são efetivos, mas
no setor privado é diferente. Aí, paga-se a multa de
40% – não é a vontade dele, mas é o jeito – e ainda
tem de se pagar mais 10%, segundo o que se está
debatendo agora. Vai para 50% e os 10% disso não
vão para o trabalhador.
Eu, em relação ao combustível, ouço, com muita
honra, o aparte de V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, nobre Senador. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e
dizer que V. Exª vem à tribuna trazer uma preocupação
de seu Estado, Santa Catarina, que, aliás, foi o Estado em que nasci e que deixei muito nova, para viver
no Amazonas. Hoje, me considero uma catarinense
amazonense. Essa preocupação não é só de Santa
Catarina, essa preocupação é do Brasil inteiro, nobre
Senador. Eu vivo numa região, a Amazônia, que tem
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a maior capacidade de geração de energia hidráulica
e exatamente pensando nisso é que o Governo vem
desenvolvendo projetos grandiosos, como as hidrelétricas do Madeira,...
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... como a duplicação de Tucuruí,
como a hidrelétrica de Belo Monte. Entretanto, os problemas ambientais que a gente enfrenta, que o País
enfrenta são de difícil solução. Eu acho que nós temos
de buscar... Planejamento, Senador Casildo, eu acho
até que há. O que nós precisamos fazer é determinar
prazos. Não estou, aqui, querendo dizer que licenças
tenham de ser dadas a qualquer custo. Não, mas que
haja prazos, para que a gente não sofra o que nós estamos sofrendo hoje. Santa Catarina está deixando de
expandir o setor produtivo por falta de oferecimento de
gás natural. Isso não acontece só lá, isso acontece em
todas as regiões do País. Nós lutamos durante mais
de 10 anos para conseguir um gasoduto em Manaus.
Hoje, nós temos um gasoduto que leva o gás para o
Amazonas e temos um polo industrial de mais de 700
indústrias, e poucas, Senador, poucas são as que recebem o gás natural, apesar de a maioria...
(Interrupção do som.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – .... apesar de a grande maioria pleitear
esse direito. Então quero cumprimentar V. Exª, sei que
o seu empenho não é só no plenário, nas comissões,
debatendo, buscando soluções para que a gente possa
fazer com que o nosso País e todos nossos Estados
possam andar com maior agilidade, oferecendo qualidade de vida e emprego, de que as nossas pessoas
precisam. Parabéns, Senador.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Congratulo-me e recolho as preocupações da catarinense de nascimento, Vanessa Grazziotin.
Eu não poderia deixar de concluir, Sr. Presidente.
Não podemos nos eximir da luta por uma infraestrutura que garanta o crescimento do País nos próximos anos. Apesar de ser uma atribuição precípua do
Poder Executivo, é dever do Parlamentar cobrar e exigir
mudanças. Repito o que disse no começo: devemos
economizar nos gastos públicos, mas não podemos
racionar planejamento a médio e longo prazos.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Trago essas reflexões porque é uma das
questões profundas, necessárias no setor produtivo,
chegando ao ponto de ontem ter sido debatido esse
assunto, e isso é uma parte do Estado, mas uma das
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soluções que se levanta, inclusive, é a do gás que vem
da Bolívia para o Brasil, buscarmos um ramal na região oeste do Brasil, um ramal que venha para a parte
oeste do Paraná, oeste catarinense e vá pela Região
das Missões, no Rio Grande do Sul.
Precisamos buscar alternativas e, eu diria, que
há uma espécie de racionamento no planejamento,
nós temos que buscar isso, chegando as empresas,
na falta desse tipo de combustível, a ter que demitir, aí
vão pagar sem querer os 40% da multa sobre o Fundo de Garantia. E ainda se debate agora, para pagar,
além dos 40%, mais 10%, e esses 10% não vão para
o trabalhador. Fica muito difícil.
(Interrupção do som)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... então é uma matéria (Fora do microfone.) que trago, Sr. Presidente, Jayme Campos,
agradecendo a tolerância de V. Exª, e também agradecendo ao Senador Eduardo Suplicy, que, na permuta
que fizemos, pude fazer essa exposição agora, para
atender outro compromisso, e ele poderá vir aqui para
fazer a exposição que pretende porque esteve numa
reunião, até há pouco, do Mercosul.
São essas as considerações, Sr. Presidente,
nobres colegas, que não poderia deixar de fazer na
tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Cumprimento o Senador Casildo
Maldaner pelo belo pronunciamento oportuno. V. Exª
se refere à escassez de gás para o parque industrial
e o crescimento, naturalmente, da economia do seu
Estado, Santa Catarina.
Não é diferente, Senador Casildo, também lá no
nosso Estado de Mato Grosso. Ontem mesmo o senhor
deve ter acompanhado a matéria no Jornal Nacional
em relação ao armazenamento. Ou seja, estamos
hoje, praticamente, com 50% da produção de milho,
da safra de 2013 – a “safrinha”, como é chamada lá
–, sem armazém. Ou seja, não temos capacidade de
armazenar aquilo que estamos produzindo.
Quando entramos na questão do setor elétrico,
que é a questão de dificuldade para investimento, temos várias indústrias para se instalarem em Mato Grosso, mas, por incrível que pareça, também não temos
energia à disposição para novas indústrias e fábricas
serem sediadas no Estado do Mato Grosso.
Da mesma forma, a questão logística. Já estamos “carecas” de saber, aqui em Brasília, o Brasil todo
sabe da questão logística: estrada, rodovia, hidrovia.
Enfim, estamos vivendo um colapso. E, desta feita, V.
Exª alerta o Governo em relação à falta de gás.

AGOSTO DE 2013

55362 Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dessa maneira, quero cumprimentar V. Exª pelo
belo pronunciamento, sobretudo muito oportuno, alertando pela falta de planejamento que o Brasil, infelizmente, vive não só nessa área, mas em outras áreas
essenciais, não só para a sua economia, mas, sobretudo, para o bem-estar do povo brasileiro.
Meus parabéns ao senhor.
Quero chamar para fazer uso da palavra o ilustre
Senador Eduardo Suplicy, que tinha permutado com o
Senador Casildo Maldaner.
V. Exª tem 10 minutos para fazer uso da palavra,
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Prezado Sr. Presidente, Senador Jayme
Campos – e, agora, o Senador Walter Pinheiro –, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, primeiro, quero tratar do
progresso que está havendo na Comissão Especial
para alterar a Lei nº 8.666, sobretudo por causa da
qualidade dos trabalhos. Sobretudo pela iniciativa da
Relatora, Senadora Kátia Abreu, inúmeros representantes de entidades e empresas têm comparecido a
essa Comissão, que tem tido um trabalho muito produtivo. E hoje, aqui, sintetizo o resultado da audiência
que essa Comissão Especial realizou, ontem, sobre a
Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 1993).
Ressalto que fui Relator do Projeto de Lei da
Câmara nº 32, de 2007, que altera a Lei nº 8.666,
meu parecer foi concluído, aprovado na Comissão de
Assuntos Econômicos em outubro de 2009. Conforme a Relatora, Senadora Kátia Abreu, o meu parecer
é considerado uma das bases de trabalho para essa
Comissão Especial.
Mas é preciso considerar primeiro que a Lei nº
8.666, de 1993, foi aprovada num tempo em que não
havia o avanço tecnológico que hoje permite o pregão
eletrônico, o uso formidável da Internet. Então, é preciso
atualizar, e, justamente, o novo projeto de lei vai levar
em conta todos esses aspectos da nova tecnologia.
Ontem, nós ouvimos as propostas de nove especialistas de diversas áreas, que nos apresentaram
sugestões para reduzir a corrupção e o desperdício
de recursos públicos nas compras e licitações. Paulo
Safady Simão, Presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), defendeu alterações
para reforçar as garantias do cumprimento de contratos
tanto por parte das empresas contratadas quanto por
parte do Governo. Para Safady Simão, são necessárias
novas exigências e pré-requisitos para as empresas
com o intuito de dar maior proteção à Administração
Pública. Ele também sugeriu o estabelecimento de
limites para os aditamentos de contratos administrativos cuja majoração não deve ser superior a 25% do
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contrato original. Além disso, é necessário simplificar
os processos de comprovação de regularidade fiscal,
exigidos das empresas pelo Poder Público.
Defendeu ainda a extinção do chamado Regime
Diferenciado de Contratações (RDC), nova modalidade de licitação, criada em 2011, para facilitar as obras
das Olimpíadas de 2016, da Copa do Mundo de 2014
e ainda das obras do PAC – Programa de Aceleração
do Crescimento.
Já o Vice-Presidente de Articulação Política da
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia
da Informação (Assespro), Jeovani Salomão, sugeriu
que sejam incluídos na Lei de Licitações regulamentos de contratação setoriais com regras específicas
para os diversos setores. Considera incongruente as
mesmas regras serem exigidas, por exemplo, para licitação de grandes obras arquitetônicas e para compra
de programas de computador por parte de governos.
Salomão também sugeriu a criação de mecanismos de arbitragem para a solução de conflitos e disputas de contratos de grande vulto e mais complexos.
Ele pediu mudanças de forma a garantir vantagens
competitivas para as micros e pequenas empresas
nas licitações públicas.
Para Franco Oliveira, Presidente-Executivo da
Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos
Especiais e Excepcionais (Abradimex), é necessário
que a Lei de Licitações tenha definições mais claras
de seus processos e instrumentos. Depois de 20 anos
de vigência da lei, disse ele, muitos pontos duvidosos
ainda carecem de esclarecimento.
O Diretor-Executivo da Associação Brasileira do
Atacado Farmacêutico (Abrafarma), Jorge Froes Aguilar, sugeriu que a lei passe a exigir a publicação dos
editais de licitação ou de contratação pública de maneira mais completa e com prazo mínimo de 20 dias.
Atualmente, os editais são publicados com apenas
uma semana de antecedência e de maneira resumida.
Carlos Roberto Vieira da Silva Filho, Diretor-Executivo da Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe),
criticou a lei atual, porque, segundo ele, seu texto dá
mais importância para o quesito do menor preço, em
detrimento dos quesitos de qualidade e de eficiência
na prestação de serviços ou execução de obras.
A consultora jurídica da Federação Nacional das
Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental (Febrac),
Celita Oliveira Sousa, disse que a Lei de Licitações
precisa, sim, ser atualizada. Porém, acrescentou que
a mudança mais necessária é na mentalidade das
autoridades públicas e dos empresários, para que a
cultura da propina perca força no País – para que a
cultura da propina perca força no País! – atendendo,
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assim, ao clamor das manifestações do povo brasileiro, dos jovens, sobretudo nas ruas de nossas cidades.
Também participaram do debate o representante
da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP), Luciano Engholm Cardoso; o
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR), Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz;
e o Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil no
Distrito Federal, Paulo Henrique Paranhos de Paula
e Silva. Todos concordaram sobre a necessidade de
criação de mais mecanismos que coíbam os servidores públicos envolvidos com licitações e contratos de
pedirem propinas para empresas.
Nessa primeira fase de trabalhos da Comissão
Especial, serão realizadas audiências públicas como
a que ocorreu ontem – acredito que já seja a terceira
reunião – com esse propósito. A segunda fase dos trabalhos será destinada a estudar as sugestões e críticas
colhidas nas audiências e compará-las com os projetos
que tramitam no Congresso sobre o assunto, quando
a Relatora, Senadora Kátia Abreu, apresentará minuta de relatório para ser discutida com os membros da
Comissão Especial, que deverá e será aprovada até
o dia 8 de outubro. Após essa data, o projeto deverá
ser apresentado ao Senado, para ser discutido nas
comissões permanentes da Casa.
Quero cumprimentar todos que participaram dessa extraordinária contribuição.
Sr. Presidente, prezado Senador Walter Pinheiro,
gostaria de pedir uma tolerância para aqui assinalar e
comentar o excelente artigo do Professor João Saboia,
do Instituto de Economia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, “Desaceleração sim, piora ainda não”,
em que comenta a evolução do emprego e do desemprego no Brasil de 2012 para 2013.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ele faz um estudo muito interessante e
quero aqui assinalá-lo:
Nos últimos meses [este artigo saiu hoje no
Valor Econômico] tem crescido a sensação
de que o mercado de trabalho está piorando
ao longo de 2013. O fato de a economia estar
rateando tem levado muitos analistas econômicos a apontarem para diversos problemas
no mercado de trabalho do país, que estaria
piorando, ou na melhor das hipóteses, passando por uma forte desaceleração.
Ora, João Saboia procura relativizar os movimentos que estão ocorrendo, mostrando que o mercado de
trabalho urbano ainda poderia estar distante de uma
piora em relação ao passado recente.

AGOSTO DE55363
2013

Quarta-feira 21

Conforme é sabido, o mercado de trabalho passou
por um longo processo de recuperação a partir
de 2004. Mesmo com o crescimento econômico
relativamente baixo em alguns anos, o movimento
de melhora teve continuidade, a ponto de alguns
afirmarem que teríamos chegado recentemente
a uma situação próxima ao pleno emprego.
Uma das maiores dificuldades na análise mensal do mercado de trabalho é a existência de
um forte componente sazonal.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
(...) Mesmo com correções para dar conta da
sazonalidade, as comparações mensais ficam
dificultadas, pois os movimentos costumam ser
mínimos de um mês ao outro, ficando dentro
da margem de erro das pesquisas amostrais,
como no caso da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE.
Portanto, o mais aconselhável para se tirar conclusões mais seguras é a comparação dos dados de um mesmo mês em anos subsequentes.
A partir dos dados das seis regiões metropolitanas cobertas pela PME montamos um
indicador muito interessante para o mercado
de trabalho, baseado na metodologia do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), utilizando
nove variáveis agregadas em três grupos. Para
medir o componente de desemprego, são utilizadas a taxa de desemprego, o desemprego
dos chefes de família e o desemprego de longa
duração (mais de um ano).
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Peço maior tolerância, Sr. Presidente,
cinco minutos. (Fora do microfone.) Ainda mais porque
há poucos oradores presentes aqui.
Para o componente de renda, as variáveis
são a remuneração média, o diferencial entre
a remuneração dos empregados com e sem
carteira e a sub-remuneração (abaixo do salário mínimo).
Finalmente, em relação ao componente de
inserção no mercado de trabalho, são considerados o percentual de empregados com
carteira assinada, o nível de escolaridade dos
ocupados e a taxa de subocupação (poucas
horas trabalhadas). O indicador síntese varia
entre zero e um, indicando uma melhor situação quanto maior for o seu valor.
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O resultado do índice síntese e das nove variáveis [é muito interessante] está apresentado
no gráfico. Conforme pode ser verificado, ao
longo do primeiro semestre de 2013, o indicador continuava acima dos valores encontrados
no mesmo semestre do triênio 2010/2012.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
É verdade que a melhora entre 2012 e 2013
tem sido bem menor do que nos anos anteriores, mas o indicador manteve-se na primeira
metade do ano sistematicamente acima do
encontrado no primeiro semestre de 2012.
Das nove variáveis utilizadas, houve melhoria em
oito, quando comparados os dados do primeiro
semestre de 2013 com 2012. Tomando-se como
referência o primeiro semestre dos dois anos,
podemos destacar os seguintes resultados:
– o percentual de empregados com carteira
assinada passou de 53,5% para 54,4%;
– o percentual de ocupados com no mínimo o
segundo grau completo aumentou de 62,1%
para 63,6%;
– a remuneração média subiu de R$1.847
para R$1.875.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – É a terceira prorrogação,
meu companheiro Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
– a taxa de desemprego caiu de 5,9% para
5,7% [no primeiro semestre de 2013, que é a
taxa mais baixa, desde que se iniciou a medida de desemprego];
– o percentual de desempregados de longa
duração caiu de 6,0% para 4,9%.
A única variável que piorou no período foi o
percentual de chefes entre os desempregados,
que aumentou de 26,2% para 26,8%.
Conforme pode ser verificado no gráfico, a
tendência nos últimos três anos tem sido de
aumento do indicador ao longo de cada ano.
Tal fato está associado à própria melhoria do
mercado de trabalho no período 2010/2013,
assim como a efeitos sazonais verificados
durante cada ano. Exceto em 2010, quando
a economia teve forte crescimento, em geral
há uma flutuação no indicador no primeiro
semestre, seguido de aumento no segundo.
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Neste ano não tem sido diferente. O indicador
flutuou no primeiro semestre de forma bastante semelhante ao que se verificou em 2012. A
dúvida que fica é em relação ao que ocorrerá
ao longo do segundo semestre. Se mantiver a
tendência dos anos anteriores, o indicador deverá aumentar refletindo o próprio movimento
sazonal favorável encontrado na segunda metade de cada ano. Se isso não ocorrer, aí sim poderemos falar em piora no mercado de trabalho
e teríamos o cruzamento das curvas de 2013
e 2012 em algum ponto do segundo semestre.
Em resumo, o mercado de trabalho continua
apresentando resultados favoráveis em 2013,
mas encontra-se em processo de desaceleração da melhoria.
Mas tenho a convicção, Sr. Presidente, de que a
equipe econômica da Presidenta Dilma Rousseff, que
Guido Mantega, que Miriam Belchior e que o próprio
Presidente do Banco Central, Tombini, estão...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...a dar os passos necessários para
melhorar ainda mais o mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico brasiliero. Estão sempre
preocupados com a melhoria da distribuição da renda
e com a equidade.
Peço a gentileza que considere, na íntegra, inclusive, o último parágrado, que sintetizei.
Muito obrigado pela gentileza e pela tolerância,
Presidente Walter Pinheiro.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, e §
2º, do Regimento Interno.)
Desaceleração sim, piora ainda não¹
João Saboia²
Nos últimos meses tem crescido a sensação de
que o mercado de trabalho está piorando ao longo de
2013. O fato da economia estar rateando tem levado
muitos analistas econômicos a apontarem para diversos problemas no mercado de trabalho do País, que
estaria piorando, ou na melhor das hipóteses, passando por uma forte desaceleração.
1

http://www.valor.com
.br/opiniao/3238918/desaceleracao-sim-piora-ainda-nao#ixzz2cWWcsipT
2
João Saboia é professor titular do Instituto de Economia da UFRJ.
Maiores detalhes sobre a metodologia utilizada podem ser obtidos
com o autor no e-mail saboia@ie.ufrj.br.
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O principal objetivo deste artigo é procurar relativizar os movimentos que estão ocorrendo, mostrando
que o mercado de trabalho urbano ainda poderia estar
distante de uma piora em relação ao passado recente.
Conforme é sabido, o mercado de trabalho passou
por um longo processo de recuperação a partir de 2004.
Mesmo com o crescimento econômico relativamente
baixo em alguns anos, o movimento de melhora teve
continuidade, a ponto de alguns afirmarem que teríamos chegado recentemente a uma situação próxima
ao pleno emprego.
Uma das maiores dificuldades na análise mensal do mercado de trabalho é a existência de um forte
componente sazonal. Mesmo com correções para dar
conta da sazonalidade, as comparações mensais ficam
dificultadas, pois os movimentos costumam ser mínimos
de um mês ao outro, ficando dentro da margem de erro
das pesquisas amostrais, como no caso da Pesquisa
Mensal de Emprego (PME) do IBGE. Portanto, o mais
aconselhável para se tirar conclusões mais seguras é
a comparação dos dados de um mesmo mês em anos
subsequentes.
A partir dos dados das seis regiões metropolitanas cobertas pela PME montamos um indicador para
o mercado de trabalho baseado na metodologia do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) utilizando
nove variáveis agregadas em três grupos. Para medir
o componente de desemprego são utilizadas a taxa de
desemprego, o desemprego dos chefes de família e o
desemprego de longa duração (mais de 1 ano). Para
o componente de renda as variáveis são a remuneração média, o diferencial entre a remuneração dos
empregados com e sem carteira e a sub-remuneração
(abaixo do salário mínimo). Finalmente, em relação ao
componente de inserção no mercado de trabalho são
considerados o percentual de empregados com carteira assinada, o nível de escolaridade dos ocupados e
a taxa de subocupação (poucas horas trabalhadas). O
indicador síntese varia entre zero e um, indicando uma
melhor situação quanto maior for o seu valor.
O resultado do índice síntese das nove variáveis
está apresentado no gráfico. Conforme pode ser verificado, ao longo do primeiro semestre de 2013 o indicador continuava acima dos valores encontrados no
mesmo semestre do triênio 2010/2012. É verdade que
a melhora entre 2012 e 2013 tem sido bem menor do
que nos anos anteriores, mas o indicador manteve-se
na primeira metade do ano sistematicamente acima do
encontrado no primeiro semestre de 2012.
Das nove variáveis utilizadas houve melhoria em
oito quando comparados os dados do primeiro semestre de 2013 com 2012. Tomando-se como referência
os valores médios obtidos no primeiro semestre dos
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dois anos (2013 e 2012) podemos destacar os seguintes resultados:
– O percentual de empregados com carteira assinada passou de 53,5% para 54,4%;
– O percentual de ocupados com no mínimo o segundo grau completo aumentou de 62,1% para 63,6%;
– A remuneração média subiu de R$ 1.847 para
R$ 1.875 (reais de junho de 2013);
– A taxa de desemprego caiu de 5,9% para 5,7%;
– O percentual de desempregados de longa duração caiu de 6,0% para 4,9%;
A única variável que piorou no período foi o percentual de chefes entre os desempregados que aumentou de 26,2% para 26,8%.
Conforme pode ser verificado no gráfico, a tendência nos últimos três anos tem sido de aumento do
indicador ao longo de cada ano. Tal fato está associado
à própria melhoria do mercado de trabalho no período
2010/2013, assim como a efeitos sazonais verificados
durante cada ano.
Exceto em 2010 quando a economia teve forte
crescimento, em geral há uma flutuação no indicador
no primeiro semestre, seguido de aumento no segundo.
Neste ano não tem sido diferente. O indicador
flutuou no primeiro semestre de forma bastante semelhante ao que se verificou em 2012. A dúvida que fica
é em relação ao que ocorrerá ao longo do segundo
semestre. Se mantiver a tendência dos anos anteriores o indicador deverá aumentar refletindo o próprio
movimento sazonal favorável encontrado na segunda
metade de cada ano. Se isso não ocorrer, aí sim poderemos falar em piora no mercado de trabalho e teríamos o cruzamento das curvas de 2013 e 2012 em
algum ponto do segundo semestre.
Em resumo, o mercado de trabalho continua apresentando resultados favoráveis em 2013, mas encontra-se em processo de desaceleração da melhoria. O
segundo semestre deste ano será fundamental para
a ocorrência ou não de uma reversão nesse processo
que já dura uma década. Se o governo conseguir uma
recuperação no estado das expectativas dos agentes
é possível que o País feche o ano ainda apresentando
resultados favoráveis no mercado de trabalho.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE ( Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – O.k., Senador Eduardo
Suplicy.
Com a palavra o Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Deve estar na reunião de Líderes.
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Então, com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores
da TV Senado, venho à tribuna na tarde de hoje para
falar de um assunto que já é pauta importante em nosso País e que, muito em breve, vai chegar a esta Casa
e será objeto também de grande discussão.
Foi aprovado no dia 13 de agosto, com 378 votos
a favor, 48 contra e 13 abstenções, a PEC 565/2006,
na Câmara dos Deputados, que torna de execução
obrigatória a programação constante da Lei Orçamentária anual, no que diz respeito ás chamadas emendas
parlamentares. Pela votação que lá aconteceu, o Poder Executivo fica obrigado a reservar 1% da receita
corrente líquida para o atendimento das emendas parlamentares, que, hoje, representariam R$6,8 bilhões,
destinadas às áreas que o Governo Federal definir,
previamente, como obrigatórias. Com base na receita
corrente líquida de 2012, isso daria direito a cada Congressista indicar, de forma impositiva, a destinação de
R$10,4 milhões em emendas na peça orçamentária.
Sr. Presidente, tenho, de há muito, uma posição
absolutamente clara de que a emenda parlamentar deveria ser um instituto banido das nossas leis, banido da
Constituição Federal, por entender, e muitos assim o
entendem também, que o papel do Parlamento, que o
papel do Parlamentar não é o de ficar indicando locais
para a realização de obras, ou recebendo pedidos de
prefeitos para realizar obras, ou indicando recursos do
Orçamento para serem gastos em obras. O papel do
Parlamentar é o de fiscalizar as ações do Poder Executivo, é o papel de legislar, é o papel de defender o
seu Estado, o seu País e o seu povo.
No entanto, nas nossas leis, existe essa previsão da
emenda parlamentar. E torná-la impositiva, torná-la obrigatória significa agregar mais engessamento à gestão do
Orçamento, reduzindo a margem de liberdade que o Governo tem, inclusive para fazer a sua política econômica.
Seria esse um ponto, um espaço a mais que o Governo
não poderia utilizar para fazer contingenciamentos muitas vezes extremamente necessários ao equilíbrio das
contas públicas. A emenda parlamentar desorganiza,
especialmente se for impositiva, desestrutura o trabalho
planejado dos ministérios e das políticas públicas. Acaba-se o planejamento e a gestão em longo prazo.
Eu próprio tive a oportunidade, quando era Ministro da Saúde, de enfrentar essa situação. Nós definíamos para uma região – a partir das discussões que na
própria região aconteciam – que era fundamental, por
exemplo, reforçar as unidades básicas de saúde e o
Programa de Saúde da Família. E as emendas parlamentares, quando vinham para aquela região, tratavam
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de outras coisas, como, por exemplo, da distribuição
de ambulâncias, da aquisição de equipamentos que,
na região e em outras cidades, já existiam. Portanto, a
ação dos ministérios, a ação do Governo se compromete, especialmente se houver esse caráter impositivo,
o que reforça o aspecto eleitoreiro que essas emendas têm, ou seja, a vinculação ao processo eleitoral.
Portanto, eu sou defensor de que o melhor que
nós poderíamos fazer pelo Brasil seria acabar com as
emendas parlamentares e cumprir o papel que os Parlamentares devem ter, ao qual eu me referi anteriormente.
No entanto, diante do fato consumado de nós termos as
emendas parlamentares, como eu já disse, considero
um verdadeiro disparate nós adotarmos o orçamento
impositivo, essa execução obrigatória das emendas parlamentares. Muito se fala aqui que isso está sendo feito
para acabar com o toma lá dá cá, mas, na verdade, um
governo efetivamente sério e Parlamentares sérios não
se condicionam reciprocamente às votações, quando se
trata de emendas parlamentares. Temos é que eliminar
essa cultura, se ela de fato existe. Portanto, é essa ideia
que defendo, e defendo, Sr. Presidente, já de muito tempo.
Agora, se for inevitável a aprovação de emendas
impositivas, eu acho que o Congresso Nacional, especialmente o Senado, no mínimo – no mínimo –, deveria ter a elevada posição política de destinar boa parte
dessas emendas à área da saúde. É um absurdo que
estejamos lutando aqui para incrementar o orçamento
da saúde de 13% para 18,5% das receitas correntes líquidas, o que significa 5,5% a mais da receita corrente
líquida. Certamente, é impossível fazer isso de um ano
para outro. No entanto, estaremos comprometendo, anualmente, ad aeternum, 1% da receita corrente líquida da
União para o atendimento a emendas parlamentares.
Se isso for absolutamente necessário, que nós
aqui o façamos para destinar recursos para a área da
saúde. Já que há uma imposição de o Governo atender,
o Parlamento deveria se impor para que, obrigatoriamente, esses recursos sejam destinados à área da saúde
e casados com a política desenvolvida pelo Ministério.
Ora, se hoje há necessidade de ampliar as UBSs
(Unidades Básicas de Saúde), que os recursos venham
para isso; se há necessidade de ampliar as UPAs, que
os recursos venham para isso; se há necessidade de
ampliar o Samu, que os recursos sejam destinados
a essa atividade. Que não seja algo descasado com
as proposições dos ministérios e, com isso, a quebra
do planejamento, das ações, de tudo aquilo que vem
sendo feito, executado pelo Governo, enfim...
Certamente alguns vão dizer que isso não vai resolver o problema da saúde. Claro que não vai resolver.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Nós sabemos que precisamos de muito
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mais, mas, além de ser uma sinalização para a sociedade, que hoje coloca o tema da saúde em primeiro
lugar, como demanda do nosso povo, por colocar a
saúde como principal problema do País, e como nós
estamos lutando por recursos que não são tão elevados, que poderiam, por exemplo, ser distribuídos ao
longo de cinco anos, com esse 1% da receita corrente
líquida, nós atingiríamos o que a proposta que foi trazida aqui para o Congresso Nacional, pela OAB, pela
CNBB e por uma série de entidades que entregaram
1,9 milhão de assinaturas, estaria resolvida.
No entanto, o Parlamento, o Congresso Nacional se propõe a impor ao País, ao Poder Executivo,...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... o cumprimento de emendas parlamentares. Além do fato... É óbvio que não estamos aqui
generalizando nem acusando quem quer que seja, mas
é fato, e isso já aconteceu em várias situações em que
a emenda parlamentar servia para outras finalidades.
Quem não se lembra dos velhos anões do Orçamento? Quem não se lembra da chamada máfia dos
sanguessugas, das ambulâncias, que eram destinadas
a partir de emendas parlamentares? Quantos outros
escândalos não estiveram vinculados à apresentação
de emendas parlamentares?
Portanto, Sr. Presidente, vou concluir aqui a minha
fala. Sei que o que estou dizendo aqui vai de encontro
ao pensamento de muitos Parlamentares, mas tenho
certeza de que é o pensamento da sociedade. Se nós
perguntássemos à sociedade se ela queria que esses
recursos fossem destinados a emendas parlamentares ou ao atendimento de necessidades da população,
como a área da saúde, eu tenho absoluta certeza e
convicção de que a população não vacilaria em dizer
que esses recursos deveriam ser destinados para a
saúde ou para outra finalidade tão relevante quanto.
Então, Sr. Presidente, quero só concluir dizendo que, apesar de aqui votar contra, votarei contra a
aprovação do orçamento impositivo, mas...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... se for aprovado, e já contando com a
possibilidade da aprovação, apresentarei de imediato
uma emenda destinando pelo menos 50%...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... desses recursos para investimentos
na área da saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – Gostei – ouviu, Humberto? – dessa emenda sua, que devemos aproveitar para
investimento e para custeio.
Uma coisa importante, Senador Humberto: eu acho
que V. Exª chama atenção para um aspecto fundamental.
No Senado, há quase uma unanimidade para que essas emendas, agora, no orçamento impositivo, tenham
uma relação de 50% para serem destinadas à saúde.
Eu tenho insistido muito, Senador Humberto, que
possamos, também, desses 50%, liberar um recurso para
custeio, porque, verdadeiramente, estaríamos transferindo
recurso para a saúde. Talvez, quem sabe, 50% dos 50%
deveriam ser obrigatoriamente aplicados em custeio, o que
ajudaria enormemente no orçamento da saúde, no País.
Ainda na sequência, como Líder, fala o Senador
Wellington Dias, Líder do Partido dos Trabalhadores. Após a
fala do Senador Wellington Dias, nós vamos abrir a Ordem
do Dia. Estamos literalmente em sintonia: Dias com Dia.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.)
– Meu querido Presidente, Senador Walter Pinheiro,
Senadora Vanessa, Senador Pedro Taques, Senador
Aloysio, Senador Randolfe, Senador Paulo Paim, em
nome de quem saúdo toda esta Casa, eu gostaria de
aqui, nesta tarde, primeiro registrar que fiz uma agenda intensa nesse período. Tive oportunidade de estar
no Município de Parnaíba, no litoral, com a presença
também do Senador João Vicente, do Senador Ciro,
do Deputado Federal Assis Carvalho, do Deputado
Paes Landim, da Deputada Rejane, do Deputado Cícero Magalhães, com o Prefeito Florentino Neto, todos
os vereadores, sua equipe, lideranças daquela região.
Ali eu destaco a inauguração que fizemos de uma
Unidade Básica de Saúde, por duas razões: a primeira
é por ser em um bairro de muitas necessidades, lá em
Parnaíba; a segunda, pela presença ali, inclusive do
Secretário Nacional, Odorico, e de médicos do Provab.
Aqui há todo esse debate sobre se há condições
ou não de os médicos trabalharem. E ali eu pude ver o
depoimento de dois jovens médicos que para lá foram
selecionados, a região periférica de uma cidade com
cerca de 150 mil habitantes, como Parnaíba, manifestando a sua animação com as condições de trabalho.
Também destaco que, no momento em que lá
chegamos, havia uma manifestação de populares pedindo providências para uma estrutura de saneamento naquele bairro. O Prefeito, com outras lideranças,
em vez de pedir polícia e segurança, foi lá no meio da
manifestação e procedeu a um entendimento, abriu
condições para uma negociação com o Governo do
Estado, com a prefeitura municipal, tratando as con-
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dições de uma solução daquela pauta. Em sendo um
líder do meu Partido o Prefeito Florentino Neto, eu
também manifesto aqui a minha satisfação.
Participamos ali da Feira Agropecuária, a retomada com muita força de uma bacia leiteira, em que
a produção de caprino e ovino, a produção de grãos,
enfim, é muito importante, a fruticultura irrigada. Tive
a oportunidade de visitar o Projeto Tabuleiro Litorâneo,
fruto de emenda que aqui apresentamos, em que foi
possível beneficiar equipamentos, como caminhão para
transporte de frutas, para aquelas entidades. E quero
agradecer a todas as lideranças que ali me receberam,
cooperativa, associação e sindicato dos trabalhadores
rurais e, ainda mais, da área da pesca.
Tive ainda a oportunidade de visitar Murici dos Portelas, junto com as lideranças daquele Município, onde
conhecemos uma unidade de tratamento de água e esgoto. É um dos Municípios às margens do Rio Parnaíba.
O Projeto de Revitalização da Bacia do Parnaíba prevê
que todos os Municípios que ficam às margens desse
Rio recebam um sistema de água e esgoto, exatamente
para proteger e calha do Rio Parnaíba. Ali recebi uma
pauta tanto do Município como das lideranças.
Da mesma forma o Município de São José do Divino, onde estamos tratando também de projetos como do
Município de Murici dos Portelas, Joaquim Pires, enfim,
na área da saúde, na área da educação, na área social,
nos produtores, e isso é fundamental para o desenvolvimento daquela região, especialmente desses Municípios.
Eu destaco, ainda, outra agenda, visitando muitos
mais Municípios: Itaueira; Pavussu, onde participei de
um momento de festejos e vaquejada; Rio Grande do
Piauí; Flores; Ribeira do Piauí. Nessa ocasião, tivemos
a oportunidade de também, em audiências públicas,
na Câmara, visitando o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e outras entidades, receber pautas importantes
de reivindicações daquelas comunidades.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu quero, com essas palavras, Sr. Presidente, dizer da importância de fazermos um mandato
sempre presente, colado no dia a dia da população.
Um exemplo que destaco aqui é a necessidade
– e estamos cobrando isso – de termos as condições
de garantir orientações aos Municípios para programas
que são essenciais ao desenvolvimento.
Ali também percebi a necessidade da população
de ter orientações em projetos, dos quais mesmo quem
não está na prefeitura pode participar, como projetos na
área de habitação, na área de produção de alimentos,
em programas relacionados com a área vinculada a
pontos de cultura, economia solidária e vários outros.
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E vejo, com entusiasmo, uma presença cada vez
maior de projetos tanto da parte dos Municípios como
também a partir das lideranças de cada comunidade.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu destaco aqui que essa é uma visita
constante que faço a cada momento, a cada final de
semana. Ali percebemos a alegria da população em
ver essas cidades integradas por asfalto, com condições de atendimento na área da comunicação e, ainda, cada vez mais entusiasmada com as condições de
aprendizado na área da educação.
Dessa rota de viagens que fiz agora, destaco que
a população está mais preparada para esses encontros
com as autoridades, porque já chegam com projetos –
não apenas com ofícios –, realmente, adequados aos
programas. Isso contribui para que, no Parlamento, não
apenas eu, mas os demais Parlamentares – Senadores e Deputados Federais – possamos encaminhar
as condições de aprovação de projetos importantes.
Por último, Sr. Presidente, destaco aqui o momento do lançamento da chamada cidade judiciária.
Poucas pessoas sabem que o grande jurista Evandro
Lins e Silva nasceu em Parnaíba, no Estado do Piauí,
mais precisamente na Ilha Grande de Santa Isabel. E
tivemos ali, com a representação da Associação dos
Magistrados do Brasil, com todo o Judiciário estadual,
federal, procuradores, defensores públicos, advogados,
um ato que mostra a importância das parcerias, em
que o Judiciário, o Município, o Governo Federal, o
Estado deslocam para uma única área da cidade todo
o investimento num projeto que é chamado de Cidade
Judiciária, onde temos as condições de ter a Justiça
Comum, a Justiça Federal, a Justiça Especializada,
como a do Trabalho, Pequenas Causas, da Defensoria, das Procuradorias, cartório, serviços municipais,
bancos, facilitando a vida da população, pois muitas
vezes a população se ressente desses serviços estarem espalhados por vários pontos da cidade.
Quero, portanto, destacar que essa Cidade Judiciária recebeu uma homenagem justa, que é ter a denominação de Cidade Judiciária Evandro Lins e Silva,
um jurista e um símbolo da coragem, da democracia,
da competência, tendo exercido vários cargos importantes no nosso País, alguém de uma família simples
e que se destacou no Brasil e no mundo.
Então, quero aqui comemorar com o povo do Piauí
e do Brasil esse importante momento em que ali lançamos a Cidade Judiciária com a presença, repito, de tantas
autoridades do meu Estado e de outras regiões do Brasil.
Era isso, Sr. Presidente. Quero agradecer pela
oportunidade.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite um aparte, Senador
Wellington Dias?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Gostaria de assinalar aqui a presença da Srª
Carolina Larriera, que ontem participou, na Comissão
de Relações Exteriores, de uma audiência em homenagem ao seu companheiro, Sérgio Vieira de Mello,
falecido em 19 de agosto, há dez anos. Ontem também
houve uma homenagem muito bonita a Sérgio Vieira de
Mello, no Itamaraty, com a presença do Prêmio Nobel,
ex-Presidente do Timor Leste, José Ramos Horta, do
Ministro Antonio Patriota. E todos aqui homenageamos
Sérgio Vieira de Mello. Era apenas esse o registro que
gostaria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Em meu nome e em nome da Liderança do
Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio, agradeço a presença a D. Carolina e também nos somamos
a essa homenagem a este grande homem do povo do
Brasil e do mundo: Sérgio Vieira de Mello.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/ PT – PI) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Passa– se à

ORDEM DO DIA
Como os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da pauta são projetos de lei complementar, emendas constitucionais e não há acordo, vamos passar, Senador
Aloysio Nunes, para o item 11.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/ PT – PI) – Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2013
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2013
(nº 567/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica. Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Santa Lúcia,
celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
Parecer favorável, sob nº 837, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
Em discussão, em turno único, o Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2013 (nº567, de 2012).
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2013
(Nº 567/2012, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de
Santa Lúcia, celebrado em Brasília, em 26
de abril de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Básico
de Cooperação Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Santa Lúcia, celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
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
de compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF, de
28/3/2013.

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/ PT – PI) – Item 12:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2013 (nº 333/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em
Brasília, em 8 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 838, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Anibal Diniz.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de decreto legislativo.
É a seguinte a matéria aprovada:
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(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2013
(Nº 333/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília, em 8 de setembro de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado
em Brasília, em 8 de setembro de 2010.
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.
(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de
2-4-2013.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/ PT – PI) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu indagaria a V. Exª, para minha
orientação hoje, se o projeto de lei complementar não
será votado, o relativo ao Banco da Terra. As autoridades também não...
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Temos um problema de quórum
para as autoridades.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O quórum baixo.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) –Nós temos os requerimentos, mas
como não há acordo também, votamos o projeto de
decreto legislativo e vamos aqui efetivamente... Até V.
Exª pediu para ver se o acordo com a Geórgia já se
encontra, inclusive, à mesa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim. Foi aprovado na Comissão
de Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – Em atendimento a V. Exª,
não poderíamos negar de jeito algum.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Em nome da amizade entre o
povo brasileiro e o sofrido povo georgiano. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Então, como V. Exª foi o Relator
ad hoc e agora V. Exª é o solicitante in loco...
Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2013 (nº 837/2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Geórgia sobre
Isenção Parcial de Vistos para Portadores de
Passaportes Comuns, assinado em Brasília,
em 26 de agosto de 2011.
Parecer: Favorável.
Voto do Relator ad hoc, Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
Em discussão (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2013
(Nº 837/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da Geórgia sobre Isenção Parcial de Vistos
para Portadores de Passaportes Comuns, assinado em Brasília, em 26 de agosto de 2011.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Geórgia sobre Isenção Parcial de Vistos para Portadores de Passaportes Comuns, assinado em Brasília,
em 26 de agosto de 2011.
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.
(*) A íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF de
14-6-2013.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Portanto, dessa forma, Senador
Aloysio Nunes, encerrada a Ordem do Dia de hoje,
passo a Presidência dos trabalhos ao Senador Paulo
Paim, para continuar com os oradores inscritos.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 46, DE 2013
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 911, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2013 (nº
2.729/2011, na Casa de origem, do Deputado
Mendonça Filho), que dispõe sobre a redução
a 0% (zero por cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes sobre as receitas decorrentes da
atividade de transporte municipal local.
Pendente de pareceres das Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, 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
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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 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. (Paraná)
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 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta

AGOSTO DE 2013

55372 Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quinta e última 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 32, DE 2010
Terceira 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
45, de 2009, tendo como primeiro signatário o
Senador Renato Casagrande, que acrescenta
o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema
de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
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Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
14
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
15
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
16
REQUERIMENTO
Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
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nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 100, de 2013, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, que comunica
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 47, 63, 72, 76, 90, 95, 107,
109, 113 e 117, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. Nº 100/2013-CCT
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nºs
47, 63, 72, 76, 90, 95, 107, 109, 103 e 117 de 2013.
Atenciosamente, – Senador Zeze Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Com referência ao Ofício nº 100,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – A Presidência comunica o desligamento do Deputado Sérgio Zveiter da Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
620, de 2013, conforme o Ofício nº 999, 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. N. 999/PSD
Brasília, 19 de agosto de 2013
Assunto: Desligamento de Parlamentar do PSD de
Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente solicito o desligamento do Deputado Sérgio Zveiter (PSD-RJ), na
condição de Titular da Comissão Mista destinada a
apreciar a emitir parecer à Medida Parlamentar nº
620, de 2013.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – Sobre a mesa, projeto de
lei do Senado e projeto de resolução que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 335, DE 2013
Altera a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de
1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração, e dá
outras providências, para fixar o piso nacional de salário do Administrador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 3º-A:
“Art. 3º-A. O piso nacional de salários do Administrador é fixado em 1º de janeiro de 2014
em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
para uma jornada semanal de quarenta horas.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2015, o piso
nacional de salários do Administrador fixado
no caput deste artigo será reajustado anualmente, sempre no dia primeiro de cada ano,
pela variação acumulada do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE dos doze meses imediatamente
anteriores, ou por índice oficial que venha a
substituí-lo, ressalvado valor maior fixado em
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às
microempresas e às empresas de pequeno
porte assim definidas na Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição é respaldada por solicitação da Associação Goiana de Administração – AGAD e
do Sindicato dos Administradores de Goiânia (SINAGO).
Também a Federação Brasileira dos Administradores (FEBRAD), em Assembléia Geral Ordinária de seu
Conselho Deliberativo, realizada em 12 de dezembro
de 2008, concluiu pela proposta de piso salarial para
os profissionais da Administração.
Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos,
Médicos Veterinários que atuam oito horas por dia têm
piso salarial em 2012 de R$ 4.300,00, em virtude da
Lei nº 4950-A, de 22 de abril de 1966.
No mesmo sentido, algum estímulo mínimo precisa ser dado aos Técnicos de Administração, que me-

1020

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

recem todo o nosso crédito pelos relevantes serviços
prestados ao País.
Em face dos argumentos apresentados esperamos contar com o apoio e a valorosa contribuição dos
nossos Pares para a aprovação e aperfeiçoamento
deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.769, DE 9 DE SETEMBRO DE 1965
Regulamento
Vide Lei nº 7.321 de 1985
Mensagem de veto
Dispõe sôbre o exercício da profissão de
Técnico de Administração, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º O Grupo da Confederação Nacional das
Profissões Liberais, constante do Quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, é acrescido da categoria profissional de
Técnico de Administração.
§ 1º VETADO.
§ 2º Terão os mesmos direitos e prerrogativas
dos bacharéis em Administração, para o provimento
dos cargos de Técnico de Administração do Serviço
Público Federal, os que hajam sido diplomados no exterior, em cursos regulares de administração, após a
revalidação dos diplomas no Ministério da Educação
e Cultura bem como os que, embora não diplomados,
VETADO, ou diplomados em outros cursos de ensino
superior e médio, contem cinco anos, ou mais, de atividades próprias ao campo profissional de Técnico de
Administração, VETADO.
Art 2º A atividade profissional de Técnico de Administração será exercida, como profissão liberal ou
não, VETADO, mediante:
a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação,
planejamento, implantação, coordenação e contrôle
dos trabalhos nos campos da administração VETADO,
como administração e seleção de pessoal, organização
e métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, relações públicas, administração
mercadológica, administração de produção, relações
industriais, bem como outros campos em que êsses
se desdobrem ou aos quais sejam conexos;
c) VETADO.
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Art 3º O exercício da profissão de Técnico de Administração é privativo:
a) dos bacharéis em Administração Pública ou de
Emprêsas, diplomados no Brasil, em cursos regulares
de ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal
de Educação, nos têrmos da Lei nº 4.024, de 20 de
dezembro de 1961;
b) dos diplomados no exterior, em cursos regulares de Administração, após a revalidação do diploma
no Ministério da Educação e Cultura, bem como dos
diplomados, até à fixacão do referido currículo, por cursos de bacharelado em Administração, devidamente
reconhecidos;
c) dos que, embora não diplomados nos têrmos
das alíneas anteriores, ou diplomados em outros cursos superiores e de ensino médio, contem, na data da
vigência desta lei, cinco anos, ou mais, de atividades
próprias no campo profissional de Técnico de Administração definido no art. 2º. (Parte vetada e mantida
pelo Congresso Nacional)
Parágrafo único. A aplicação dêste artigo não prejudicará a situação dos que, até a data da publicação
desta Lei, ocupem o cargo de Técnico de Administração, VETADO, os quais gozarão de todos os direitos e
prerrogativas estabelecidos neste diploma legal.
Art 4º..............................................................
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 63, DE 2013
Altera o art. 356 do Regimento Interno do
Senado Federal para estabelecer novo rito
ao processo relativo a propostas de emenda à Constituição.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 356 do Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar acrescido do § 2º, renomeando-se o parágrafo único como § 1º, com a seguinte redação:
“Art. 356. ........................................................
........................................................................
§ 2º Será obrigatória a realização de audiência
pública para instruir a proposta.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A apreciação de proposta de emenda à Constituição merece um tratamento muito mais cuidadoso
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do que é exigido para o exame das proposições que
tratem de assuntos do âmbito da legislação ordinária.
A alteração constitucional pode ter impacto muito mais amplo e duradouro sobre os cidadãos, sendo
também medida de revogabilidade difícil, pois exige
para a sua aprovação o elevado quórum de três quintos
dos membros de cada uma das Casas que integram o
Congresso Nacional.
Ademais, há necessidade de a sociedade tomar
conhecimento da proposta de alteração constitucional a fim de que sejam discutidas e adequadamente
avaliadas as suas consequências para os diversos
segmentos sociais, sopesando-se os ganhos e perdas
decorrentes de sua aprovação, de modo a obter-se a
maximização dos benefícios e minimização dos danos
para o conjunto dos cidadãos brasileiros.
A realização de audiência pública é o meio eficaz e democrático para bem conduzir a elaboração
de normas jurídicas, ainda mais, quando se trata de
modificação constitucional que, muitas vezes, envolve
assunto polêmico de larga repercussão popular.
É na audiência pública que especialistas podem
ser convidados para opinar sobre a proposta, arejando o parlamento com opiniões não restritas à disputa
político-partidária própria da atividade parlamentar. Podendo também serem ouvidos cidadãos comuns que
podem contribuir com informações relevantes para bem
orientar a decisão dos Senhores Senadores.
Acreditamos que a nossa proposta terá boa acolhida entre os Pares, pois vai ao encontro dos princípios
democráticos que orientam a elaboração das normas
legais, contribuindo, ademais, para aproximar o Senado Federal da sociedade brasileira.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
Regimento Interno do Senado Federal
Art. 356. A proposta será despachada à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que terá prazo
de até trinta dias, contado da data do despacho da
Presidência, para emitir parecer.
Parágrafo único. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que concluir pela apresentação de emenda deverá conter assinatu– ras de
Senadores que, complementando as dos membros da
Comissão, com– preendam, no mínimo, um terço dos
membros do Senado. (NR)
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – O projeto de Lei do Senado que acaba de ser lido será publicado e remetido às
Comissões competentes.

1021

Agosto de 2013

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante
a Mesa, para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução nº 63, de 2013, que acaba de ser lido,
nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº
207, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 571, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. 207/2013/CAE
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada nesta data, Substitutivo
Integral oferecido ao Projeto de Lei do Senado nº 571
de 2011, que “Altera o art. 13 da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, para conceder prioridade aos
portadores de deficiência física na restituição do imposto de renda pago a maior”, e que, nos termos do
art. 282 do RISF, o referido Substitutivo será submetido
a turno suplementar.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Souza, Presidente em exercício da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – Com referência ao Ofício
nº 207, 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 (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 934, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2013, de
autoria do Senador Gim Argello, que “Altera a Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, para tornar obrigatória
a cobertura da internação domiciliar e da assistência
em regime de hospital-dia, pelo plano-referência e pela
segmentação que inclua internação hospitalar”, seja
ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
além das comissões constantes do despacho inicial de
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distribuição, para que possa ser analisado o impacto
econômicos do acréscimo proposto.
Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 935, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2011,
que Altera o art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março de
1990, para aumentar para 4% a alíquota da compensação financeira pela exploração de minério de ferro,
do Projeto de Lei do Senado nº 1, de 2011, a fim de
que tenham tramitação autônoma.
Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO
Nº 936, DE 2013 – PLEN
Nos termos do artigo 258 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado Federal
nº 13, 57, 58, 59, 60, 63, 64 e 65, de 2013, que determinam às Agências Reguladores formas e condições
de apresentação de relatório de atividades na prestação de contas ao Congresso Nacional.
Sala das Sessões, de de 2013. – Senador Walter Pinheiro
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – 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.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 937, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais o desapensamento do PLS Nº 138 de 2011, que Altera a Lei nº 12.351, de
22 de dezembro de 2010, estabelecendo percentual pára
destinação de recursos do Fundo Social para a educação, que tramita em conjunto com o PLS Nº 227 de 2011.
Sala das Sessões,
agosto de 2013. – Senador Inácio Arruda.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 179 e 180, de 2013, do Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado
conhecimento aos membros daquele Órgão técnico
do inteiro teor dos Avisos nºs 33 e 34, de 2013, respectivamente, e recomendando seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
OF. 179/2013/CAE
Brasília, 9 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da
41ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 9 de julho de 2013, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 33 de 2013 (Aviso nº
83/2013-BCB), de 28 de junho de 2013, do Banco Central
do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao disposto na
Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das emissões do Real
referentes ao mês de maio de 2013, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do OF. CAE nº 33/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Limdbergh Farias
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 180/2013/CAE
Brasília, 9 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 41ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 9 de julho de 2013, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 34 de 2013
(Aviso nº 202/GMF/MF-DF), de 27 de junho de 2013,
do Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal
nº 43/2001, relatório contendo as características das
operações de crédito analisadas no âmbito daquele
Ministério no mês de maio de 2013, e as tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Encaminha, ainda, por meio do Anexo 5, comunicação das irregularidades constatadas no período, para atendimento ao art. 24, § 2º, da Resolução do Senado Federal
nº 43/01. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do Of. CAE nº 33/2013-Circular.
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Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – Os Avisos nºs 33 e 34, de
2013, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº
174, de 2013, do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, encaminhando, para autuação,
o Aviso nº 887, de 2013, na origem, do Tribunal de
Contas da União, acompanhado de cópia do Acórdão
nº 1.891, de 2013, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à auditoria
operacional, em que se aprecia pedido de reexame
interposto pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
contra o Acórdão 3.033/2012-TCU, que veiculou determinação ao órgão recorrente para a regularização
dos débitos vencidos há mais de 360 dias decorrentes
de financiamentos do Programa Nacional de Crédito
Fundiário – PNCF, com recursos do Fundo de Terras e
Reforma Agrária – FTRA (TC 009.242/2011-2).
São os seguintes o Ofício e o Aviso:
Of. Pres Nº 174/2013 – CRA
Brasília, 13 de agosto de 2013
Assunto: Encaminha Aviso do TCU para leitura e autuação.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para leitura e autuação, o Aviso nº 887-Seses-TCU-Plenário, subscrito

1023

Agosto de 2013

pelo Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia
do Acórdão nº 1.891/2013-TCU-Plenário, proferido nos
autos do Processo nº TC 009.242/201102, que trata de
pedido de reexame interposto pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário contra o subitem 9.1.8.2 do Acórdão
3.033/2012-TCU-Plenário que veiculou determinação ao
órgão para a regularização dos débitos vencidos há mais
de 360 dias decorrentes de financiamento do Programa
Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, com recursos do
Fundo de Terras e da Reforma Agrária – FTRA.
Atenciosamente, – Senador Benedito de Lira, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
AVISO Nº 44, DE 2013
Aviso nº 887-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 24 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido desta Corte nos
autos do processo nº TC 009.242/2011-2, na Sessão
Ordinária de 24/7/2013, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Comissão
serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
(À Comissão de Agricultura e Reforma Agrária)
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio

Governo/PT – BA) – O Aviso nº 887/2013 foi autuado

Governo/PT – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº

como Aviso nº 44, de 2013, e retorna à Comissão de

103, de 2013, na origem, do Presidente do Conselho

Agricultura e Reforma Agrária.
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9, de 2013-CCS, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 141, de 2011 (direito de resposta).
É o seguinte o parecer:
Ofício nº 103/2013-CCS
Brasília, 6 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho Parecer nº 9/2013 deste Conselho de
Comunicação Social do Congresso Nacional, sobre o
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Projeto de Lei do Senado nº 141/2011, que “dispõe sobre
o direito de resposta ou retificação do ofendido por matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de
comunicação social”, conforme proposto por Vossa Excelência na 4ª reunião ordinária de 2013 deste Colegiado.
O citado parecer foi aprovado durante a 6ª reunião ordinária de 2013 do Conselho de Comunicação
Social, realizada em 5 de agosto último.
Respeitosamente, – Dom Orani João Tempesta, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco
Apoio Governo/PT – BA) – O parecer será juntado ao
processado do referido Projeto.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Pela ordem, V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Eu questiono a V. Exª se a Mesa já fez
a leitura das indicações encaminhadas pelos blocos
partidários e Partidos políticos para compor a CPI que
trata da espionagem, Sr. Presidente. (Pausa.)
O Senador Walter Pinheiro deixa a Presidência
agora, assumindo o Senador Paulo Paim. Questiono,
então, a V. Exª, Senador Paulo Paim, se já foi feita a
leitura em plenário das indicações dos Partidos para
os integrantes da CPI da Espionagem.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Não foi feita ainda a leitura, informa-me aqui...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Então, solicito que V. Exª, se
possível, faça a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Virá aqui à Presidência e faremos
a leitura. Já solicitamos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Walter Pinheiro, que presidiu a
sessão até o momento, tendo inclusive orientado a
Ordem do Dia.
Tem a palavra o Senador Walter Pinheiro, pelo
tempo de 20 minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
que me traz nesta tarde de hoje a esta tribuna é, mais
uma vez, o assunto que tem palpitado, que tem provocado, meu caro Presidente Paulo Paim, toda essa
mobilização que nós vivenciamos desde a semana passada – e eu poderia dizer aqui desde o ano passado.
Em setembro do ano passado, a Presidenta Dilma
sancionou a Lei nº 12.716, que trata da renegociação
das dívidas, que trata da questão do campo brasileiro.
Naquela oportunidade, Sr. Presidente, nós tivemos
vários vetos ao que foi o resultado aqui da apreciação
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da Medida Provisória nº 565. Entre os vetos que foram
apresentados estão a questão do Pesa, a questão da
dívida ativa, a ampliação do prazo para renegociação
da região cacaueira, portanto ampliação para permitir
que aqueles cacauicultores pudessem renegociar as
suas dívidas, e até, Senadora Ana Amélia e Senador
Paulo Paim, a questão que envolveu a dívida a partir
daquilo que nós identificamos no longo período de estiagem também do Rio Grande do Sul.
Em resposta a isso, em 2013, o Governo Federal resolveu rediscutir esse assunto e lançou a Medida
Provisória nº 610, aqui relatada pelo Senador Eunício
Oliveira. Aprovamos a medida provisória, e esses itens
que eu citei aqui, Senador Paulo Paim, com exceção
da questão do Rio Grande do Sul, foram reintroduzidos
na medida provisória.
Entendo que a reintrodução desses itens foi objeto exatamente de acordo, como expressou o Senador
Eunício Oliveira, naquela tarde, aqui. Em que pese à
medida provisória ter recebido emendas lá no Senado ou outras emendas que não tratavam do tema das
dívidas, no contexto da dívida, reafirmava o Senador
Eunício Oliveira as conversas e as tratativas com o
Governo para nos permitir retomar essa questão aqui.
Duas questões eram fundamentais, Senador
Paulo Paim, e já constavam da Lei nº 12.716, mas
havia a questão do prazo. Quais seriam essas duas
questões? Primeira: o parágrafo 3º do art. 5º da Lei nº
12.716 trata exatamente da suspensão das execuções
ou suspensão dos processos contra os agricultores. O
outro ponto é o ponto da extinção desses processos, de
que também se tratou nessa lei, no art. 5º, agora no §
5º, que dava conta exatamente de dois procedimentos.
O primeiro era na medida em que o agricultor
sinalizasse para as instituições financeiras que havia
disposição de renegociar. Nesse ato, praticar-se-ia
a suspensão de toda e qualquer execução contra o
agricultor.
Uma vez consagrado isso, Senador Flexa Ribeiro, o segundo ato, o segundo ponto era fazer o acordo
para renegociação da dívida e extinção dos processos.
É como se fosse uma quitação judicial em relação a
essas dívidas, portanto devolvendo a tranquilidade.
Ora, Sr. Presidente, aí vamos convivendo com os
problemas oriundos dos vetos que deveríamos apreciar
no dia de hoje. Insistimos na necessidade de apreciação.
Disse-me o Senador Eunício, há pouco, antes de
entrar na reunião de Líderes, que flexibilizaria, desde
que, até a próxima sessão, que deve ocorrer no mês
de setembro, alguma solução fosse encontrada para
colocar essas matérias em MPs que tramitam nesta
Casa, ou, na próxima sessão do Congresso, faríamos
todos aqui um acordo para a derrubada dos vetos que,
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volto a repetir, foram pactuados, acordados e, portanto, escritos na medida provisória, através do Relator
Eunício Oliveira.
E aí essas questões abrangem, por exemplo, o
veto que trata do saldo devedor atualizado em 19 de
julho de 2013. O segundo veto para o qual quero chamar a atenção tem a ver com a liquidação das dívidas renegociadas no amparo da Resolução nº 2.471,
através da antecipação de parcelas na condição de
adimplência. O outro veto que é importante citar trata
das operações que não foram renegociadas, mas por
razões regionais, ou seja, por conta das secas, das adversidades climáticas ou até a questão, principalmente,
da recuperação da lavoura cacaueira na Bahia, ou até
em relação ao que vem do Pronaf, dos fundos constitucionais, cujos custos foram mensurados quando da
edição da Lei nº 11.775, de 2008. Ainda é importante
salientar que 11 pontos da medida provisória, 11 vetos,
portanto, precisariam ser aqui, eu diria, reintroduzidos.
No tocante à questão, por exemplo, do texto original, de fundamental importância para a Sudene, que
trata de suprimir benefícios dos Municípios de todos
os Estados do Nordeste que não integram a região do
Semiárido ou que não decretaram estado de emergência. Isso prejudica, Senador Paulo Paim, produtores rurais com propriedade em, aproximadamente, 30% dos
Municípios em toda a Região Nordeste. Aí eu poderia
citar mais: a própria questão da injustiça com o produtor nordestino que teve a sua dívida inscrita na Dívida
Ativa da União. Acho que é importante salientar isso.
Outro aspecto para o qual eu quero chamar a
atenção: a proposta aprovada aqui – reafirmo mais uma
vez –, colocada pelo Senador Eunício, foi inovadora ao
permitir que o produtor possa amortizar a dívida até
31 de dezembro de 2014, obtendo o rebate proporcional ao valor pago. Portanto, vetar isso significaria, na
realidade, eu diria, até chocar, bater de frente com o
aspecto que prevê uma verdadeira redução, diferentemente até do que o que aqueles que defendiam o veto
consignaram no seu texto, alegando que havia impacto
financeiro. Ora, que impacto financeiro é esse? Nós
estamos é suavizando, preparando o terreno para que
os agricultores possam inclusive captar novos recursos.
O aspecto, por exemplo, de reduzir o impacto para
uma dívida atualizada de R$100 mil, e o produtor, para
liquidar essa dívida, necessitar de R$15 mil... Portanto,
como alegar que é custo do Tesouro? De que forma?
Não negociar isso, aí, sim, é que o custo fica para o
Tesouro. Não abrindo a possibilidade de o agricultor
fazer essa negociação, na verdade, nós vamos perpetuar ações na Justiça, um gasto por parte da estrutura pública sem, efetivamente, resolver o problema do
agricultor e sem aliviar as contas do caixa.
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A proposta, inclusive, de veto ao § 15, que tem o
objetivo, em nossa opinião, de evitar que os benefícios
alcancem todas as fontes de recursos. Aliás, esse foi
um dos temas, Senador Paulo Paim, mais debatidos
na 565. Foi natural, ao longo dos anos, que o Governo
fizesse o chamado mix de recursos, usando recursos
do BNDES, dos fundos constitucionais e até de agências de fomento estaduais, como, no caso da Bahia,
por exemplo, a utilização de recursos do Desenbahia.
Ora, na Medida Provisória nº 565 nós colocamos isso:
todas as fontes de recursos!
E me dizia, de novo, o Senador Eunício Oliveira, na reunião de Líderes, que tinha o compromisso
de que todas as fontes, todas as fontes...! Aí alguém
vai e alega: ah, mas isso tem fonte privada. Onde tem
fonte privada, pelo amor de Deus? Os recursos a que
nós estamos nos referindo, tanto no texto que estava
na Medida Provisória nº 565 quanto no texto colocado pelo Senador Eunício na Medida Provisória nº
610, esses recursos são oriundos de fonte pública. É
o famoso mix. Ou alguém acha que o BNDES é uma
fonte privada? As agências de fomento dos Estados
são agências privadas?
Assim, inibir, proibir ou coibir a utilização de todas
as fontes é, efetivamente, tentar negociar as dívidas
e escamotear; esconder uma realidade. Ora, o total
daqueles valores que os agricultores conseguiram ali
alcançar com o empréstimo foi resultado exatamente
desse mix para permitir que um volume maior de recursos pudesse ser disponibilizado. Agora, querer fazer a
separação e retirar do contexto da negociação todas
as fontes é dizer que nós estamos dando aqui, pela
lei, um desconto e tirando, com a outra mão, inclusive,
a maior parte quando a gente separa as fontes que financiaram, as fontes que consubstanciaram todo tipo
de proposta para a injeção de recursos.
Nós temos agora ao novo Plano Safra. São R$21
bilhões. Na Bahia, na segunda-feira retrasada, anunciados R$5 bilhões, com R$1,2 bilhão para os agricultores
familiares. Desse R$1,2 bilhão, Senador Paulo Paim,
nós vamos injetar recursos do BNDES para renegociação, para colocar dinheiro na mão dos agricultores
baianos. E aí? Daqui a dois, três, quatro anos, nós vamos, depois, dizer “não, mas o dinheiro do Desenbahia
não pode ser levado em consideração”.
Os agricultores do Nordeste brasileiro enfrentaram a longa estiagem como nunca visto na história do
Nordeste. O correto, inclusive, era aquilo que a gente
vinha defendendo desde o início: esse período, por
exemplo, deveria ser excluído totalmente, porque esse
não foi um período da escolha dos agricultores, Senador Paulo Paim. Vá lá ver a realidade! Quem tem pasto
no Nordeste, onde a seca se prolongou, e planta um
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tipo de capim, o braquiária, Senador Paulo Paim, um
capim de raiz muito reduzida, raso, como é chamado,
o sol queima inclusive a semente, Senador Jarbas
Vasconcelos, o sol detona, torra a semente... Ainda
que a chuva volte, como voltou em diversas regiões no
Nordeste, esse capim não volta a crescer nunca mais.
O agricultor tem que plantar de novo.
Aí vai outra pergunta: ainda que agricultor ganhe
semente para esse novo capim, e a cria que estava
no pasto e foi embora? Essa não tem chuva, Senador
Flexa, que devolva. Na Bahia, nós perdemos mais de
um milhão de cabeças, dado que se tem, Senador
Flexa Ribeiro, porque a gente conseguiu controlar. O
que aconteceu com o agricultor, aqui, ali e acolá, que
foi obrigado a promover o abate da sua cria para não
vê-la padecer no pasto? Isso talvez não entre na conta.
Mas, se tivesse capim e água suficiente, esse gado não
teria ido para o abate, porque essa cabeça de gado, a
vaca, principalmente, era responsável, inclusive, pelo
leite diário para sustentação desse agricultor, para alimentação da família desse agricultor, e ele foi obrigado,
Senador Flexa, a levá-la para o abatedouro, para não
ver a sua cria morrer ali no pasto.
Portanto, não dá para tratar isso dessa forma. É
fundamental. Para que a obra fique completa, precisamos discutir esses itens. O Senador Eunício também
me disse antes, na reunião: “Pinheiro, eu vou ceder,
mas ceder com um nível claro e efetivo de texto para a
gente discutir”. A minha posição, Senador Flexa, anunciada na semana passada e reafirmada hoje, é que
a gente deveria, inclusive, ir a voto nesses pontos no
dia de hoje, mas terminamos aquiescendo para que
esses itens possam ser apreciados.
Mas, aí, acho que tem que ficar claro o seguinte:
ainda que os efeitos da Medida Provisória nº 610 só
provoquem trancamento de pauta a partir de amanhã,
a incidência disso só vamos experimentar lá para o
dia 17 de setembro. Portanto, estamos dando mais 30
dias de prazo, Senadora Lídice. Só que tem um detalhe: em 30 dias de prazo as coisas não correm lá no
Banco do Nordeste. Assim, quero chamar a atenção.
No dia de ontem, falamos com o Superintendente; na
reunião com os prefeitos da Bahia, alertamos os prefeitos para que eles pudessem acionar, Senador Paulo
Paim, ajudar nessa mobilização. O Banco do Nordeste e o Banco do Brasil têm que sair dessa letargia de
ficar inventando história de que tem que esperar, que
tem que normatizar.
Várias partes do texto da lei oriunda da 610 –
várias! – são de aplicação imediata! Aí, sempre a história que requer norma, que requer isso, que requer
aquilo. Quem está no campo, quem enfrentou a seca

1067

Agosto de 2013

não pode esperar normatização! (Palmas.) Esse é o
negócio fundamental.
Então, com toda a letargia no que diz respeito a
esse tratamento, não dão respostas. Estive, na companhia do governador inclusive, numa das regiões da
Bahia, há 15 ou 20 dias atrás, onde voltou a chover...
Senador Paulo Paim, no Estado da Bahia, voltou a chover, e, inclusive, encontramos coisas do tipo: na região
de Paripiranga, estamos perdendo o feijão pelo excesso de água; porém, na microrregião de Irecê, a chuva
não voltou, e sabe por que, Senador Paulo Paim? A
Bahia é um Estado grande! Dentro da Bahia, Senador
Anibal, cabem vários climas e microclimas. A região de
Irecê tem um clima muito parecido com o de Brasília.
É época de chuva em Brasília agora? Portanto, esse
povo enfrentou uma longa estiagem. Chegou o período
da chuva e nada! Agora, que chove no Estado inteiro,
a microrregião de Irecê convive com o seu clima, ou
seja, não é época de chover.
Agora, imaginem atravessar isso sem esse suporte, sem esses recursos, sem a possibilidade de preparar
o plantio para o período da chuva, o que significa dizer
que, se a chuva vier em novembro, na microrregião de
Irecê, o agricultor não terá tido a condição de preparar
o seu solo para receber essas águas. Assim, iremos
perder outro período.
Tanto é verdade isso que o Governador Jacques
Wagner, diligentemente, adotou uma política para
apressar a construção da adutora do São Francisco,
quase 140km de adutora, para resolver o problema da
água em Mirorós, para ajustar não só para o abastecimento humano, mas para o consumo animal e, principalmente, para a produção. É um dos solos mais férteis
da Bahia, mas não tem solo fértil que consiga produzir
sem água, não tem jeito! E não há água e solo fértil
que consigam produzir quando o agricultor, ao invés
de ter crédito, está com a espada de Dâmocles sobre
sua cabeça; está vendo o seu nome marcado, já para
outubro, em toda a região, num conjunto de ações judiciais contra agricultores.
Quero, mais uma vez, chamar o Banco do Brasil
e o Banco do Nordeste: leiam com detalhes; leiam direito lá o art. 5º, §§ 3º e 5º, da Lei nº 12.716.
Portanto, se o banco não agir, Paulo Paim, vai
dizer que o agricultor não procurou o banco. Então, vai
dizer que não pode aplicar esses dois parágrafos, porque não teve oportunidade de negociar com o agricultor.
Eu não quero crer que isso seja intencional. Eu
não quero crer que isso seja de má-fé. Contudo, não
posso ficar assistindo isso acontecer e as pessoas
dizendo: “Não; estamos vendo, estamos vendo, estamos vendo”. Mas, enquanto estão vendo, o gado está
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morrendo. Enquanto “estão vendo”, o agricultor não
consegue resolver os seus problemas.
Portanto, é fundamental que a gente tome duas
atitudes. A resolução desses problemas da renegociação da dívida. E estamos falando de um setor que
segurou a onda, Senadora Kátia Abreu, num momento
de crise mundial, o setor agrícola, a economia que veio
do campo. Foi do campo brasileiro que saiu a sustentação, com recordes de produção. Mesmo com toda
a seca, o maior volume de geração de empregos na
Bahia está vindo do interior. Acabou aquela lógica de
que tudo era região da capital.
Por isso, fica aqui, Senador Paulo Paim, meu apelo
a todas as Lideranças e, principalmente, à sensibilidade
do governo para que resolvamos esses problemas dos
vetos e, ao mesmo tempo, que coloquemos em funcionamento a lei que nós aprovamos aqui via medida
provisória; vamos colocar para rodar. Se o Banco do
Nordeste ou o Banco do Brasil têm problemas de estrutura, vamos fazer mutirão, vamos rodar os Estados,
vamos chamar isso e, efetivamente, produzir algo que
possa ter efeito, porque, senão, todo ano, Senadora
Kátia, será a mesma coisa. Aqui já é a segunda. Em
setembro de 2012, nós aprovamos uma. Agora, quase em setembro de 2013, outra, porque nós estamos
em agosto. Deve-se fazer outra em setembro de 2014,
outra setembro de 2015? Não dá para a gente ficar de
lei em lei esperando produzir uma lei passada.
Por isso, acho que é importante toda essa mobilização para a gente resolver esses vetos e resolver,
também, a aplicação efetiva dessa lei, buscando renegociação.
Senadora Kátia Abreu.
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PSD-TO) –
Obrigada, Senador Walter Pinheiro, nosso Senador
pela Bahia. Parabenizo V. Exª pelo seu pronunciamento, pela importância que este assunto tem para o seu
Estado, a Bahia, e para todos os Estados do Nordeste.
Infelizmente, essa questão dos bancos se transforma
numa rotina por todo o Brasil. Nós não sabemos se
é uma questão de eficiência ou de má vontade para
simplesmente não emprestar o dinheiro para os produtores. Digo isso porque, na era da informática, na
era da Internet, não há justificativa para que o Plano
Safra, lançado pela Presidente da República... Todo
mundo, hoje, tem um iPhone, um smartphone, um
iPad e consegue ver as regras rapidamente. Quem é
que não conhece as atas do Conselho Monetário assim que são publicadas? Então, há uma determinação
implícita para que essas resoluções ganhem tempo
para não emprestarem os recursos. Como o Banco do
Nordeste e o Banco da Amazônia, que é da Região
Norte, inclusive do meu Estado... Aliás, eu ainda não
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entendi por que existe o Banco da Amazônia. Tem sido
uma negação no sentido de emprestar recursos para
os produtores rurais. Quer emprestar para hotéis, para
shopping centers, mas para correr risco emprestando
a produtores rurais, para tirar as diferenças regionais,
como no Nordeste, não querem empreender. Querem
pegar o dinheiro quase todo e emprestá-lo para meia
dúzia de empreendimentos grandes, cumprir assim a
sua meta, e os produtores rurais que fiquem na situação em que estão. Então, essa resistência em passar
para nós até o volume das dívidas do Nordeste foi um
parto, um parto a fórceps, para conseguirmos o que
deveria estar transparente. O sistema de informática
dos bancos públicos, do Banco do Nordeste, do Banco
da Amazônia, não funciona. A Lei da Transparência não
chegou a esses lugares. Então, tivemos de conseguir
no grito o acúmulo de dívidas do Nordeste, para que
pudéssemos colaborar com o governo para formatar
o Plano Safra do Nordeste, do qual V. Exª participou
tanto. Agora, nós estamos na etapa final, que é a dos
vetos da Presidente Dilma com relação ao somatório
do endividamento. V. Exª tem o meu total apoio. Conheço a situação dos produtores do Nordeste. Tenho
certeza de que todos os colegas apoiarão – os nossos colegas Senadores – os produtores que merecem.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT-BA) – Muito obrigado, Senadora Kátia.
Senador Paulo Paim, quero dizer, até porque V.
Exª foi um parceiro dos maiores na empreitada desde
a 565, que não cabe mais – e nisso quero insistir muito. Se a gente arrastar isso para o próximo ano, não
sei o que vai ser. Aí, a expectativa do agricultor vira
descrença. Não é só a descrença do agricultor no que
é votado aqui na Casa. “Um grande dia vocês vão lá,
votam, não sei o que, etc. e tal, e isso, depois, não se
realiza”. Mais do que a questão da descrença é a questão da vida. É esse o chamamento que eu quero fazer.
Então, com todo o respeito aos que ocupam postos na burocracia, na estrutura bancária, peça ao cara
para dar uma olhadinha, Paulo Paim. Dê uma olhadinha,
não custa nada botar o pé lá e ver exatamente qual é
o sofrimento. Há um ditado, inclusive, no campo, que
diz assim: o que engorda o gado, Senador Humberto,
é o olho do dono. Então, como muita gente está com
o olho completamente longe desse negócio da terra, o
cara está lá tratando, cada contrato entregue ao agricultor que, para o sujeito ler, não há lupa que dê jeito.
Então, ao invés de o sujeito ter que botar uma lupa
para o agricultor olhar esses tratados de Tordesilhas
que são escritos, verdadeiros tratados de Tordesilhas,
que o sujeito pegue uma lupazinha e saia do gabinete e dê uma olhada para o que está acontecendo no
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campo brasileiro. Esses bravos agricultores que estão
resistindo, mesmo diante da dificuldade, não abandonaram sua terra, continuaram acreditando, continuam
acreditando, mas precisam de resposta concreta, porque também não dá essa história de ficar abusando da
boa vontade do agricultor. O agricultor acredita, mas o
agricultor também se mobiliza.
Portanto, é importante que demos uma resposta
a isso. Não é possível que, em dois anos, aprovemos
duas leis e, depois, no regulamento, nas normas, nas
regras, o povo do interno vai costurando e matando
quem está vivendo lá na parte externa.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro! Parabéns pelo seu pronunciamento.
Passamos a palavra ao nobre Senador Flexa Ribeira, que permutou com a Senadora Angela Portela.
Aproveito o ensejo para cumprimentar o sempre
Deputado Constituinte Gerson Peres aqui presente,
com quem tive a alegria de conviver, como Deputado,
na mesma Legislatura.
Um abraço e seja bem-vindo!
Permita-me, Senador Flexa Ribeiro...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – À vontade, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – ... que eu leia só a questão da CPI, a
pedido da Senadora Vanessa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Conforme indicações das Lideranças, a Presidência designa para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento
nº 811, de 2013, destinada a investigar a denúncia de
existência de um sistema de espionagem estruturado
pelo governo dos Estados Unidos, com o objetivo de
monitorar e-mails, ligações telefônicas, dados digitais,
além de outras formas de captar informações privilegiadas ou protegidas pela Constituição Federal, as
seguintes Senadoras e Senadores:
Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB-PP-PSD-PV)
Eunício Oliveira
1. Roberto Requião
Ricardo Ferraço
2. Sérgio Petecão
Francisco Dornelles
3.
Bloco de Apoio ao Governo
(PT– PDT-PSB– PCdoB-PSOL)
Vanessa Grazziotin
1. Pedro Taques
Walter Pinheiro
2. Lídice da Mata
Anibal Diniz
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Bloco Parlamentar da Minoria
(PSDB-DEM)
1.
Bloco Parlamentar União e Força
(PTB-PR-PSC-PRB-PPL)
Eduardo Amorim
1. Antonio Carlos
Rodrigues
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Senador Flexa Ribeiro, com a palavra,
por 20 minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, quero, como V. Exª já o fez, registrar a presença aqui, no plenário do Senado Federal, do Deputado Federal Gerson Peres, pelo Pará. Deputado Gerson
Peres é decano da nossa bancada, com mais de dez
mandatos consecutivos, e, hoje, se prepara para recuperar esse mandato pelo PP já nas próximas eleições.
Seja bem-vindo, Deputado Gerson Peres!
Mas eu venho, hoje, à tribuna, Senador Paulo Paim,
para registrar um fato que não traz para o Senado Federal orgulho da Casa de que nós fazemos parte. Em julho
deste ano, foram definidos novos procedimentos para
a votação dos vetos presidenciais. Está lembrado, não
está, Senador Paulo Paim? Recordo que, na sessão do
dia 10 de julho, o Presidente do Senado Federal, o Senador Renan Calheiros, disse que tal resolução define
que (abro aspas) “tranca a pauta e obrigará, na prática, a
apreciação de todos os vetos em 30 dias” (fecho aspas).
Eu tenho aqui, até para que os telespectadores
da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado entendam melhor, as notas taquigráficas daquela sessão
do dia 10 de julho de 2013, que registram o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Nós queríamos comunicar à
Casa, antes da Ordem do Dia, que, em reunião
com os Líderes das duas Casas do Congresso
Nacional, foi feito um acordo de procedimento,
segundo o qual nós votaríamos amanhã, na
reunião da Mesa do Senado Federal, a resolução que tranca a pauta, a resolução que, a
partir da publicação, tranca a pauta [como eu
disse anteriormente] e obrigará, na prática,
a apreciação de todos os vetos em 30 dias.
E foi dada uma nota no seguinte sentido:
Em reunião com os Líderes partidários da Câmara e do Senado, a respeito da deliberação
acerca de vetos, ficou acertado o seguinte: 1º)
A Mesa do Senado apreciará amanhã, quinta-feira, a proposta da Câmara dos Deputados do
projeto de resolução do Congresso Nacional, regulamentando a apreciação dos vetos; 2º) Essa
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proposta prevê que o prazo para deliberação dos
vetos passará a ser contado a partir da sua publicação na imprensa oficial e, uma vez superados
os trinta dias, a pauta do Congresso Nacional será
trancada para qualquer deliberação; 3º) Aprovado
pela Mesa, o projeto de resolução do Congresso
Nacional será pautado para deliberação pelos Deputados e Senadores no mesmo dia, quinta-feira,
e seus efeitos serão aplicados a todos os vetos
publicados a partir de 1º de julho deste ano; 4º)
A apreciação dos vetos ocorrerá em sessões do
Congresso Nacional a serem convocadas, preferencialmente, para a terça-feira de cada mês.
Isso é a reprodução das notas taquigráficas, Senador Paulo Paim, da sessão do dia 10 de julho.
Em seguida, o Senador Wellington Dias faz uma
correção: “preferencialmente para a terça-feira de cada
mês”. Será a terceira terça-feira de cada mês, com o
que o Presidente Renan concorda. Então, ficou decidido que os vetos seriam apreciados na terceira terça-feira de cada mês, a partir de 1º de julho. Isso é o
que ficou decidido. Então, teríamos hoje uma sessão
para apreciar os vetos. Quais vetos? Todos. Aí é que
é importante fazer o registro.
E aí já nos preocupa, Presidente, que, na primeira
votação dos vetos presidenciais, com a nova resolução
em vigor, desacordamos o que havíamos acordado anteriormente. Por quê? Porque, na reunião dos Líderes
que houve agora à tarde, fez-se a definição por escolha de quais os vetos que seriam votados na reunião
do Congresso daqui a pouco. Ora, isso fere a autonomia do Congresso Nacional, do Legislativo. Por quê?
Porque, efetivamente, se nós formos votar apenas os
vetos com os quais o Executivo concorde, nós – repito
– estamos perdendo a autonomia do Legislativo. É uma
pena, como eu disse ao iniciar a minha participação.
É uma pena por quê?
Porque nós passamos a ter três tipos de vetos agora, Senador Aníbal Diniz. Nós tínhamos um, criamos o
segundo no dia 10 de julho, e agora criamos o terceiro
no dia de hoje. O primeiro são aqueles 1.700 vetos que
ficaram sem ser apreciados pelo Congresso Nacional e
que não trancam a pauta. Essa é a primeira classe de
vetos. A segunda classe de vetos são aqueles vetos publicados a partir de julho e que trancam a pauta. Agora
eu pergunto: estamos criando a terceira categoria de
vetos; que categoria é essa? São os vetos que não podem ser votados porque o Executivo não quer. É essa
categoria de vetos que estamos criando a partir de hoje.
Ora, o acordo feito pelo Presidente do Congresso Nacional e Presidente do Senado, Senador Renan
Calheiros, com os parlamentares é que, a partir daquela data e em seguida aprovado o projeto de resolução, todos os vetos, todos – as notas taquigráficas

AGOSTO DE55465
2013

Quarta-feira 21

falam claramente –, todos os vetos seriam levados à
apreciação da sessão do Congresso Nacional. Ora, se
são todos os vetos, nós deveríamos estar apreciando
hoje 137 vetos, que, se não me falha a memória, são
aqueles vetos que foram efetivamente implementados
a partir da aprovação do projeto de resolução.
Eu lamento, efetivamente, que nós tenhamos chegado a este momento. E espero... Até porque, Senador
Paulo Paim, não haverá saída. O Governo manobra,
lamentavelmente, com as emendas parlamentares, com
o Orçamento da União. Daí porque nós haveremos de
aprovar o Orçamento impositivo. Haveremos de aprovar, porque o Governo utiliza a liberação das emendas
para fazer afagos na sua Base de Apoio. É só verificar
a relação das emendas liberadas para os partidos dos
parlamentares da Base de Apoio, que giram em torno
de 27%, 28%, e as emendas dos parlamentares de
oposição, que vão a zero vírgula alguma coisa, ou a
zero vírgula zero alguma coisa, ou seja zero.
Então, não é possível que se faça, com desfaçatez, o uso dos recursos da sociedade para fazer barganha política junto ao Congresso Nacional.
Já aprovaram na Câmara um projeto impositivo, e
teremos que aprová-lo, se Deus quiser, aqui no Senado.
Por quê? Ou aprovamos, e as emendas dos parlamentares deixam de ser um instrumento de barganha política
e passam a ser efetivamente um instrumento de atendimento às necessidades das bases de cada um dos
parlamentares, ou então acabemos com as emendas
dos parlamentares. Eu sou favorável. Se não é para liberar, se não é para o Orçamento ser executado, então
que se acabe com as emendas dos parlamentes. Mas
acabem as emendas para todos, ou se liberem para
todos. Então, ou nós acabamos com as emendas, ou
nós vamos aprovar o Orçamento impositivo.
Eu quero aqui lamentar realmente a não apreciação de todos os 137 vetos na sessão do Congresso
de hoje à noite.
Para terminar, Presidente Paulo Paim, quero fazer
aqui algumas observações a respeito do Programa Mais
Saúde do Governo. Eu já fiz dois pronunciamentos e me
coloco, mais uma vez, para tratar desse assunto. Até porque, Presidente Paulo Paim, a saúde no Brasil inteiro, em
nível federal, estadual e municipal, precisa de recursos.
Nós temos que aprovar aqui, no Congresso Nacional, a obrigatoriedade da aplicação de 10% da receita
bruta da União em saúde. Os Estados já têm a obrigatoriedade de aplicar 12%, e os Municípios, 15%. Mas,
com a precariedade da saúde, os Estados estão sendo
obrigados a gastar mais do que o piso constitucional
de 12%, e os Municípios, muito mais do que os 15%.
O Senador Humberto Costa já foi Ministro da
Saúde e sabe da necessidade. Precisamos de mais
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médicos? Precisamos de mais médicos. Mas não é só
médico que faz saúde. É preciso que haja estrutura,
para que eles possam trabalhar. Então, precisamos
de mais médicos, mais enfermeiros, mais leitos, mais
equipamentos, mais instrumentos, mais medicamentos.
Quer dizer, o mais na saúde não é só de médicos, não.
Não somos contra que venham médicos do exterior para trabalhar no Brasil, de modo e hipótese
alguma. Agora, não dá para fazer ação de pirotecnia
como é feita toda semana pelo Governo, que lança
programas e mais programas como se fosse a salvação do mundo – não é nem do Brasil, mas do mundo.
Esse mesmo programa Mais Saúde, que pretendia
atrair 15.460 médicos na sua primeira fase, que foi lançado
no início de julho, logrou selecionar apenas 1.618 profissionais – de 15.460, só 1.618 profissionais; ou seja, 10,5%
dessa demanda. Trocando em miúdos: o Governo só conseguiu recrutar um de cada dez médicos que pretendia.
A frustração dos Municípios foi equivalente. Das
3.511 cidades que demandaram mais médicos ao Ministério da Saúde, apenas 579, ou seja, 16,5% receberão algum. Justamente as localidades mais carentes
não despertaram interesse de um único profissional
sequer. E aí nós temos as regiões mais carentes do
País e mais afastadas, como a Região Amazônica no
Estado do Pará, que não tem condições de ser atendida nem pelo programa Mais Saúde.
O que não podemos aceitar é que esses médicos...
E agora estão inscrevendo os médicos, que também já
foram inscritos na primeira fase, do exterior. Esses médicos inscritos na primeira fase do programa Mais Médicos
serão 522; 70 deles são realmente estrangeiros, e 30% –
ou seja, mais de 150 médicos – desses 522 considerados
importados são brasileiros que se formaram e atuam em
outros países. Agora, não é possível que esses médicos
que vêm do exterior comecem a trabalhar imediatamente
sem revalidar seus diplomas, como é feito para qualquer
um que queira ir do Brasil exercer a sua profissão em outro país, pois eles têm que passar pelos trâmites legais
de revalidação dos seus conhecimentos.
Então, é preciso que, na tramitação da medida
provisória, possamos fazer essas correções. Que esses médicos venham, que sejam bem-vindos, mas
que passem pelo programa de revalidação dos seus
conhecimentos, dos seus diplomas, e não que sejam
acompanhados, até porque é uma utopia dizer que
eles terão o acompanhamento permanente. Eles não
o terão, porque não haverá estrutura para que seja
feito o acompanhamento desses médicos.
Eu tiro isso pelo meu Estado, o Pará. O Governador Simão Jatene aplica mais de 12% da receita do
Estado na saúde, porque os 12% são insuficientes, e
está construindo, já agora, mais dois hospitais de mé-
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dia e alta complexidade – um, em Itaituba e, outro, em
Icoaraci, um distrito da nossa capital, Belém –, investimentos que vão beirar a ordem de R$250 milhões. Ora,
e esses recursos vêm de onde? Vêm do Tesouro do
Estado – pode até não ser diretamente, porque serão
através de empréstimos contraídos pelo Estado, mas
que serão pagos por todos os paraenses –, enquanto
a União, que cada vez mais se afasta do atendimento
à saúde dos brasileiros, deixa de cumprir a obrigação.
Se voltarmos a falar de emendas, só para o Pará,
em 2010, 2011 e 2012, para os exercícios dos anos
seguintes, a Bancada do Pará colocou perto de R$400
milhões para a saúde, e foram liberados míseros R$2,6
milhões. Ou seja, o Governo Federal acha que vai resolver o problema da saúde dos brasileiros sem dar
condições de custeio para o atendimento à população.
Eu lamento! Eu lamento que o Programa Mais
Médicos seja, pura e simplesmente, para que o Governo venha a importar – acho que nessa segunda fase
ou da forma que queira fazer, porque aqui faz tudo o
que quer – os seis mil médicos de Cuba, sem revalidarem os seus diplomas e, pior do que isso, deixando no
seu país 70% do que irão receber, ou seja, em Cuba.
É preciso que os brasileiros saibam que os R$10 mil
que o Governo Federal quer pagar ou vai pagar aos
médicos do Programa Mais Médicos, Senador Paulo
Paim, não são salário, mas uma bolsa.
Ou seja, aquele que aderir não tem os direitos das
leis trabalhistas. Eles não têm direito às férias, não têm
direito ao décimo terceiro, não têm direito ao FGTS, não
têm direito a nada. Eles vão receber uma bolsa. Isso
pode para o Governo Federal, mas não pode para o
Governo Estadual, não pode para o Governo Municipal.
Se querem pagar melhor, reduzindo os encargos,
concordo. Vamos fazer a reforma tributária, que é tão importante que seja feita. Vamos dar mais recursos para os
trabalhadores brasileiros. E V. Exª, Senador Paulo Paim,
defende isso permanentemente, como nós. Mas não.
O Governo brasileiro usa desse sofisma e dá a esses
médicos que vão aderir ao programa os R$10 mil como
bolsa, e não como salário, com direito garantido pela CLT.
Ao encerrar, Senador Paulo Paim, quero registrar
a presença do Deputado Lúcio Vale, do PR do meu
Estado, e também a do seu pai, meu amigo e Deputado Anivaldo Vale, Presidente do PR do Estado do
Pará. Tanto o Anivaldo, que foi Deputado por vários
mandatos, quanto seu filho, Lúcio, que já está no seu
segundo mandato, indo para o terceiro, são Deputados
que trabalham – o Anivaldo trabalhou e continua trabalhando, assim como o Lúcio – pelo desenvolvimento
do nosso Estado do Pará.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Flexa Ribeiro.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
O Senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou o
Requerimento n° 897, 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
1º a 7 de setembro, de 2013, para participar, a convite do Parlamento Eslovaco e do Parlamento Tcheco,
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de uma série de encontros entre os parlamentares do
Parlamento Tcheco, além de encontros com Deputados da Assembleia Nacional da República Eslovaca,
que serão realizados nos referido países.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, nos termos do § 4º do art. 40 do Regimento
Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na
forma do Regimento.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Senadora Lídice da Mata apresentou o Requerimento n° 900, de 2013, por meio do
qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa no
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período de 1º a 7 de setembro de 2013, para participar,
a convite do Parlamento Eslovaco e do Parlamento
Tcheco, de uma série de encontros entre os parlamentares do Parlamento Tcheco, além de encontros
com Deputados da Assembleia Nacional da República Eslovaca, que será realizado nos referidos países.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, nos termos do § 4º do art. 40 do Regimento
Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na
forma do Regimento.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Em votação o Requerimento n°
900, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

1077

Agosto de 2013

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador Luiz Henrique apresentou o Requerimento n° 898, 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 1º a 7 de setembro de 2013, a
exemplo dos outros que aqui li, para participar, a con-
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vite do Parlamento Eslovaco e do Parlamento Tcheco,
de uma série de encontros entre os parlamentares do
Parlamento Tcheco, além de encontros com Deputados da Assembleia Nacional da República Eslovaca,
que serão realizados nos referido países.
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A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, nos termos do § 4º do art. 40 do Regimento
Interno, emitiu também parecer favorável, que foi publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:

AGOSTO DE 2013

55474 Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1079

Agosto de 2013

1080

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento n°
898, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Na mesma linha, o Senador Jorge
Viana apresentou o Requerimento n° 907, de 2013,
por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos
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da Casa no período de 1º a 7 de setembro de 2013,
para participar, a convite do Parlamento Eslovaco e do
Parlamento Tcheco, de uma série de encontros entre os
parlamentares do Parlamento Theco, além de encontros
com Deputados da Assembleia Nacional da República
Eslovaca, que serão realizados nos referido países.
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A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, nos termos do § 4º do art. 40 do Regimento
Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na
forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Em votação o Requerimento nº
907, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Por fim, o Senador Jarbas Vasconcelos apresentou o Requerimento n° 901, de 2013,
por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos
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da Casa no período de 1º a 7 de setembro de 2013,
para participar, a convite do Parlamento Eslovaco e do
Parlamento Tcheco, de uma série de encontros entre os
parlamentares do Parlamento Tcheco, além de encontros com Deputados da Assembleia Nacional da República Eslovaca, que será realizado nos referidos países.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, nos termos do § 4º do art. 40 do Regimento
Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na
forma do Regimento.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Em votação o Requerimento n°
901, 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Neste momento, como Líder, passamos a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Só um minuto. Mas, pela ordem,
ao Senador Anibal, enquanto o Senador José Agripino,
como Líder, vai à tribuna.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
só quero saber de V. Exª a ordem dos inscritos. Como
estamos em termos de inscrição?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Depois do Senador José Agripino, temos a Senadora Angela Portela, que não está
presente e que permuta com este Senador. Depois,
temos os Senadores Sérgio Souza, Aloysio Nunes e
Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Certo.
Eu gostaria, então, Sr. Presidente, com a sua autorização, de apenas fazer um registro aqui rapidamente.
O Ministério de Minas e Energia já tentou, por
três ocasiões, fazer um leilão público para a contratação das obras para a construção do linhão de Sena
Madureira a Cruzeiro do Sul, no Acre. E, nas três vezes em que fez esse leilão público, ele acabou ficando deserto, porque as empresas não se interessaram
pela obra, uma vez que a cotação foi muito abaixo do
custo. Fizeram uma cotação de 200 milhões, e isso
não interessou às empresas, nem à Eletronorte, que
é uma empresa estatal. A empresa estatal Eletronorte disse que não tem condição de executar essa obra
a esse preço.
Só que, desde o primeiro leilão até agora, já se
passou mais de um ano, e um estudo do Ministério de
Minas e Energia já fez o levantamento de que, durante
o ano de 2013, para atender aos Municípios de Cruzeiro
do Sul, no Acre, Tarauacá e Feijó, o Governo brasileiro
está gastando R$166 milhões em combustível, tanto
pela utilização do combustível em si quanto pelo custo
do transporte para chegar a essas comunidades, que
são muito distantes.
Vejam a que ponto chega a irracionalidade do
custo Brasil! Não se eleva o valor ao preço real de
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uma obra de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, e as
empresas estão calculando que, devido a todos os
custos operacionais levantados, essa obra não sairia
por menos de R$350 milhões. O Governo brasileiro
não aceitou chegar a esse patamar, e, só no ano de
2013, está pagando mais da metade disso apenas em
com combustível.
Ou seja, essa minha posição é para fazer um
apelo. Se esse linhão não for construído, de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, quantos anos mais vamos
ter que conviver com o consumo de combustível, com
a operacionalização das velhas usinas termoelétricas,
que, além de consumir muito combustível, poluem o
meio ambiente e não fornecem uma energia de qualidade, não permitem a atração de empresas para se
instalarem nessa região? É condenar aquele povo ao
atraso. É condenar aquele povo à ausência de desenvolvimento.
E, hoje, eu estive, com o Governador Tião Viana,
junto ao Secretário Executivo do Ministério de Minas
e Energia, Secretário Márcio Zimmermann, e foi ele
próprio que gentilmente nos forneceu esse estudo.
Um estudo realizado pelo Ministério de Minas e Energia que aponta essa incongruência: gasta-se no ano
R$166 milhões em combustível para levar energia
elétrica a Feijó, a Tarauacá e a Cruzeiro do Sul e se
atrasa a contratação de empresas, porque os custos
estão subfaturados. Ou seja, é preciso colocar preço
competitivo, se não as empresas vão continuar ficando
desertas e não participarão dessa licitação. Sai muito
mais barato fazer um preço real, um preço atrativo, que
atraia as empresas para realizar essa obra do que se
a gente tiver mais um ano de atraso e tiver que gastar
mais R$166 milhões em combustível para levar energia
aos Municípios de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Então, fica aqui o nosso apelo ao Ministro de
Minas e Energia, aos técnicos da Aneel, para que
possam fazer uma planilha real, uma planilha que
verdadeiramente espelhe os custos logísticos de se
fazer uma obra de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul,
porque várias vezes foi anunciado esse leilão para o
povo de Cruzeiro do Sul, e até agora não foram contratadas as empresas exatamente porque as licitações
dão desertas. E vão continuar desertas se os valores
não forem valores reais, valores estabelecidos com
planilhas reais, que levem em conta todos os custos
operacionais e logísticos que se fazem necessários
para bancar uma obra dessa magnitude.
Então, Sr. Presidente, fica o meu apelo para o
registro, aqui, no Senado Federal, de que o povo de
Tarauacá, de Cruzeiro do Sul e de Feijó merece e tem
direito a uma energia limpa.
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E o Governo brasileiro, por uma questão de racionalidade, precisa urgentemente contratar as empresas para levar o linhão até Cruzeiro do Sul, e, dessa
maneira, vamos ter energia limpa a um custo muito
menor do que, ao longo de seis, oito, dez anos, certamente vai se pagar por uma questão lógica, simples.
O Governo brasileiro está perdendo a cada dia que
não coloca como prioridade a contratação dessa obra
fundamental para o Vale do Juruá, que é a extensão do
linhão de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul.
É o registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senador Agripino, pela gentileza,
por me permitir usar o seu tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador José Agripino, como
Líder, por favor.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero fazer um
registro, com constrangimento, porque eu acho que
o Congresso, que hoje vai se reunir, a partir das 7 da
noite, para apreciar vetos, começa a realizar uma tarefa
que, feita, significará o prestígio do Congresso Nacional
como instrumento a dar a última palavra sobre as leis
votadas pelo País. Vai começar mal, e explico por quê.
O Congresso, neste ano de 2013, tomou duas
iniciativas corajosas que dão ao Poder Legislativo, à
Câmara e ao Senado, independência para ser o interlocutor da sociedade. Cada Parlamentar, Deputado ou
Senador, com suas virtudes e com seus defeitos, foi
eleito para representar e para ser a voz da sociedade
na formulação de leis e no encaminhamento dos diplomas legislativos que vão reger a vida de cada cidadão.
Eu me refiro ao orçamento impositivo, que foi aprovado, uma proposta de emenda à Constituição que já foi
aprovada na Câmara dos Deputados, em primeiro e
segundo turno, que está chegando ao Senado e que,
com certeza absoluta, vai passar.
Eu tenho a consciência de que o orçamento impositivo, que muitas pessoas talvez não saibam da
importância dele, mas que já ouviram falar da eventual importância de financiamento de campanha deixar
de ser feita por empresa privada e passar a ser feita
com recursos que não da empresa privada, recursos
públicos, daria ao Parlamentar independência. Porque
há crítica, Senador Inácio Arruda, de algumas pessoas, de que o Parlamentar eleito e que teve a sua campanha conforme a lei determina, realizada mediante
a contribuição de empresas privadas ou doações de
até pessoas físicas, ficaria devendo favores a esses
grupos que o financiaram.
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Não deixa de ser, ou não deixa de ter alguma
procedência, pois aqueles que advogam que a saída
para a não dependência do voto de um Parlamentar –
comenta-se – seria a completa liberação da contribuição
de empresas ou pessoas à eleição dele, conforme a lei
determina e acoberta, seria o financiamento público,
seria a determinação de recursos públicos, para dar
independência ao voto do Parlamentar.
A mesma coisa estará ocorrendo com o orçamento impositivo, porque, hoje – e eu vou chegar lá, com o
meu raciocínio e com a minha conclusão –, o Governo
e o Poder Executivo, que operam o orçamento, operam
e manipulam o voto de Parlamentares pela concessão
de emendas parlamentares. O orçamento impositivo
faz com que as emendas parlamentares deixem de sair
do jugo do Poder Executivo, que dá a quem quiser e
quando quiser, para, votado o Orçamento, aprovado
o Orçamento, integrado o Orçamento pelas emendas
parlamentares, que tenham força de lei – o Orçamento é
um diploma legislativo –, e que, aprovadas, sejam cumpridas. Dará, portanto, independência ao Parlamentar.
Se o Parlamentar tem independência para votar
porque não deve a sua eleição a ninguém – é o raciocínio de muitos, e está correto –, o Parlamentar, também, com o orçamento impositivo, não vai se obrigar a
votar pela tutela de governo nenhum, que pode muitas
vezes querer que o Parlamentar vote contra o interesse
da sociedade. E vota, muitas vezes, por interesse do
Governo, o que não é interesse da sociedade, porque
o Governo opera e tutela o voto do Parlamentar pela
liberação, ou não, de emendas parlamentares.
Muito bem. Nós fizemos, após a apreciação do
orçamento impositivo e de um projeto de resolução que
foi aprovado em tempo recorde pela Câmara e pelo Senado, garantindo a tramitação para os vetos apostos a
projetos de lei aprovados pela Câmara e pelo Senado,
os vetos apostos pela Presidência da República, que
estão aí, Senadora Ana Amélia, há meses ou anos,
sem serem apreciados, nós estabelecemos um prazo:
30 dias. Vetos divulgados, publicados, apostos, se em
30 dias depois de divulgados não forem apreciados,
trancam a pauta do Congresso Nacional.
Fizemos, nesse sentido, um amplo acordo, para
não prejudicar, não tumultuar a vida do Brasil: dos
milhares de vetos que existiam retidos na pauta do
Congresso, fizemos uma seleção de vetos que tinham essência, que eram substantivos, cuja votação
se impunha para que se completasse o processo. Resumimos a uma quantidade de vetos que significava
o marco zero: daqui para frente a resolução funciona;
daqui para trás, em nome da concórdia, vamos fazer
de conta que a resolução não atinge esse pretérito,
esse passado, numa conciliação entre partidos. E as-
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sim o fizemos. A resolução que foi aprovada estabelecia regras de 30 dias. Aposto o veto e divulgado, ele
tem que ser apreciado; se não, o processo legislativo,
o Congresso, fica interrompido. LDO, concessão de
crédito especial, nada disso funciona. Nada.
Fizemos uma reunião na semana passada, Deputado Onyx, na Presidência do Senado, sob a presidência
do Presidente do Congresso, Senador Renan Calheiros,
presentes todos os Líderes do Senado, quando nos foi
comunicado que o Presidente do Congresso, Câmara
e Senado, havia divulgado a relação dos vetos que
seriam apreciados hoje. No meio da reunião, o Líder
do PT, o nobre Senador Wellington Dias, que chegava
de uma reunião no Palácio do Planalto, ainda tentou
fazer algumas ponderações, por preocupações que ele
trazia, mas a posição dos Líderes foi clara: a divulgação está feita oficialmente, os vetos estão divulgados
oficialmente, a resolução foi votada, a divulgação dos
vetos está acorde com a resolução, o que temos que
fazer agora é votar a relação divulgada.
Senadora Ana Amélia, nesta última semana,
ocorreram fatos absolutamente incríveis em matéria de
liberação de recursos, que é aquilo que me constrange.
Porque nós começamos mal. Nesta semana em que foi
publicada a relação de vetos para serem votados hoje,
ocorreram fatos que moveram e levaram argumentos
novos para alguns Parlamentares, que resolveram criar
critérios em cima de um fato consumado, que é uma
lista publicada, fazendo com que vetos importantíssimos, como os vetos apostos à Medida Provisória nº
610 e à multa de 10% sobre o Fundo de Garantia a
ser recolhido no caso de demissões não justificadas
fossem adiados, como se o Governo tivesse dito a algumas pessoas: “Eu vou liberar suas emendas. Agora,
quero que você dê cobertura a que não se vote esse
veto”, ferindo a resolução que foi aprovada, ferindo a
autoridade do Presidente do Congresso, que já divulgou, que já publicou a relação dos vetos a serem aprovados. “Mas eu quero que você se submeta e lhe dou
como moeda de troca a liberação dessas emendas.”
O que é fato é que fizemos uma reunião hoje
para desmanchar a reunião que foi feita na terça-feira
passada.
Senadora Ana Amélia, Senador Paulo Paim, Senador Inácio Arruda, Deputado Onyx, foi uma coisa
constrangedora inclusive para o Presidente Renan, que
percebi claramente incomodado pela presença dos Deputados – não quero aqui citar o nome de nenhum –,
que colocavam critérios que até que daqui para frente
podem valer. Eles têm lógica, mas não para quebrar
autoridade do Presidente do Congresso, que divulgou
uma relação de vetos a serem apreciados hoje.
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Que os critérios devam valer daqui para frente
tem lógica, mas critério que fira o critério fundamental de uma relação divulgada, publicada oficialmente
com a chancela do Presidente do Congresso! Esse foi
um comportamento, uma humilhação desnecessária,
e que não cria constrangimento só ao Presidente Renan, cria ao Congresso como um todo, cria na relação
de Câmara com o Senado. Ficou uma coisa ruim, até
porque eu disse, no final da reunião, que o Brasil estava esperando aquela reunião e aguardando que o Ato
Médico ou os vetos ao Ato Médico fossem apreciados,
os vetos aos critérios do fundo de participação fossem
apreciados, mas também da multa de 10% do Fundo
de Garantia, como também da MP 610, que fustiga os
vetos, fustiga a vida de pequenos agricultores.
Senador Paulo Paim, em setembro do ano passado, o Senador Walter Pinheiro, do PT, foi relator de
uma matéria que tratou da renegociação dos débitos
do crédito rural, que foram aprovados com o compromisso de não serem vetados. Foram vetados sob o
compromisso de que iria haver uma revisão de procedimentos por parte do Palácio do Planalto. Agora, a
MP 610 foi a grande oportunidade, quando, depois de
vetarem e frustrarem o pequeno agricultor, o Governo, que sabe – sabe, como sabe! – perdoar dívida de
país africano governado por déspota, proprietário de
Rolls-Royce, de Ferrari e de Lamborghini, é capaz de
perdoar dívida de ditador africano, mas não é capaz de
renegociar, em termos pagáveis, cumpríveis, críveis,
os débitos do pequeno agricultor do Brasil.
Vetaram no ano passado. A MP 610 foi negociada pelo emérito, pelo nobre Senador Eunício Oliveira,
da Base do Governo, que estabeleceu tratativas com
este Parlamento, que votou e que esperava ver aquilo
que é a expectativa do agricultor não se frustrar. Vetaram. Vetaram, e está aí o Congresso cheio de pessoas curiosamente vestidas de terno com chapéu de
palha na cabeça. É uma coisa curiosa: são os agricultores, não são os representantes de entidades de
classe. Paletó, gravata e chapéu de palha na cabeça.
Clamando. Mobilizaram-se, pagaram as passagens,
estão gastando dinheiro que não têm, para verem
votada a sua tábua de salvação, que, por pressão do
toma lá dá cá, daquilo que aconteceu nesta semana,
não vai ser votado.
Senadora Ana Amélia, eu tenho, dentro da Liderança do Democratas, um departamento que investiga as contas do Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira), da República. Eu vou dar a V. Exª
os dados, curiosos dados, de quanto das emendas
foram empenhadas ou pagas – empenhadas vão ser
pagas – agora, só agora – só agora, só agora! –, porque agora empenharam mais – bem mais, cinco, seis
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vezes mais – do que empenharam nos sete primeiros
meses do ano.
O PT empenhou R$84 milhões de emendas; o
PMDB, R$70 milhões; o PSB, R$38 milhões; o PDT,
R$34 milhões; o Democratas, R$244 mil; o PSDB R$71
mil. Veja: o PT, R$84 milhões; o PMDB, R$70 milhões;
o PSB, R$38 milhões. O Democratas, que é um partido
de musculatura – o PSDB também –, R$244 mil. De
mil para um milhão, mil vezes mais. De mil para um
milhão, mil vezes mais! A proporção é R$84 milhões
para R$200 mil.
Tenha paciência! Isso é perversidade e humilhação. Essas emendas parlamentares, que são pagas
com o dinheiro da República, não com o dinheiro da
Presidente da República, mas com o dinheiro da República, pago por V. Exª, pelo Senador Figueiró, pelo
Senador Paulo Paim, por mim, pela Senadora Lídice
da Mata, pelo Senador João Durval. Tinham que ser
distribuídas republicanamente. Isso é uma perversidade, é uma coisa humilhante.
E para quê? Para obter o que foi conseguido.
Vamos dar um tempo para que a questão do Fundo de Garantia, que interessa... O Fundo de Garantia
interessa à competitividade da empresa brasileira. Na
hora em que ela tem de pagar 10% de multa sobre o
Fundo de Garantia por decisão imotivada, ela vai pensar três vezes antes de contratar porque, na hora de
demitir, porque precisa diminuir os seus quadros porque está em recessão, tem de pagar 10% de multa, e
não pode pagar. Resultado: você não contrata. Você
contraria o interesse nacional. A medida, a dispensa
da multa, objetiva exatamente, consulta exatamente,
gerar emprego, dar liberdade ao empresário de contratar e de ser competitivo.
A questão dos agricultores é muito fácil de entender. Se o Brasil pode perdoar dívidas, como perdoou, por proposta do Poder Executivo... Ele propôs
e alguns votaram a favor. Se pode perdoar dívidas de
país africano governado por déspota, proprietário de
Aston Martin, de Bentley, de Rolls-Royce, de Lamborghini, não pode dispensar ou negociar, de forma justa,
civilizada, honesta, não perversa, a dívida de agricultor
que não tem nem uma carroça, que dirá uma Lamborghini? Tenha paciência!
Então, é isso que nos revolta. Nos revolta e nos
traz à tribuna para fazer o registro do fato, lamentando pelo que o Senador Renan Calheiros foi obrigado
a fazer. Vi constrangimento no semblante de S. Exª.
Agora, é preciso que nós nos posicionemos para que
esse tipo de coisa não vire moda, para que o que aconteceu nessa última semana não vire moda.
Ouço, com muito prazer, o aparte da Senadora
Ana Amélia.
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A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador José Agripino, fico pensando nos números
apresentados por V. Exª. Se tivéssemos o orçamento
impositivo, nada disso estaria acontecendo, nem V.
Exª precisaria usar a tribuna para falar dessa situação,
que não é a distribuição republicana, não é democrática, não é justa e, politicamente, é incorreta. Podem
até dizer que quem tem maioria manda, e tudo bem.
Mas seria muito mais leve a relação se tivéssemos
um orçamento impositivo. Lamentavelmente, está-se
pegando muito em relação à questão das emendas, o
que acho que é um caso menor, mas tem relevância na
medida em que acabou sendo uma moeda de troca e
uma barganha também nesses momentos, por isso, a
relevância de ser um orçamento impositivo. E concordo
com V. Exª, se esta Casa não se dá o respeito, se a
instituição parlamentar, o Congresso Nacional não se
dá o respeito, não podemos exigir das ruas outra atitude senão a que têm hoje em relação ao descrédito da
instituição. Então, lamentavelmente, também concordo
que, baixando a cabeça, estamos desonrando o mandato que recebemos dos eleitores de qualquer região
do País. Porque imagina o nosso eleitor que estamos
aqui para defender o interesse nacional, não o interesse particular ou prévio. O Governo, quando pede o
apoio numa matéria, por exemplo, em relação ao FPM
– eu sou municipalista, e aqui muitos Senadores o são;
aqui está uma ex-Prefeita de Salvador –, o Governo a
seu bel-prazer reduz o IPI de uma participação que vai
entrar no Fundo de Participação dos Municípios, que,
para a maioria deles, é a principal fonte de receita; reduz e não se preocupa que ele vá quebrar as pernas
no fechamento das contas no final do mês, ou no final
do semestre, ou no final de ano. Simplesmente corta,
corta uma receita e desorganiza qualquer tipo de orçamento. E, agora, fica preocupado porque há o risco
da derrubada desse veto em relação a um tema que o
próprio Governo cria. Então, não se precisa usar dois
pesos e duas medidas; é entender republicanamente
essa relação federativa que está em frangalhos. A Federação está em frangalhos, como está em frangalhos
também a relação institucional entre um Poder muito
forte, que é o Executivo, que sufoca esta Casa com
medidas provisórias e impede que possamos trabalhar, pelo menos, representando os nossos Estados
e defendendo os interesses legítimos. Também, como
V. Exª, sou contra a manutenção dessa multa que não
vai para o bolso do trabalhador, mas para o cofre do
Governo – já deveria ter acabado –, e retira a competitividade. Da mesma forma, houve o compromisso do
Reintegra na MP 610, que é importante para o setor
exportador. Também o Governo não agiu corretamente
numa área que é muito importante para recuperar a
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competitividade. Então, parabéns, Senador Agripino,
pelo pronunciamento extremamente adequado a este
momento que estamos vivendo!
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB
– BA) – Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Já concedo o aparte a V. Exª, Senadora Lídice
da Mata, só para não perder o fio da meada e responder, rapidamente, à Senadora Ana Amélia.
Senadora Ana Amélia, tenho um raciocínio muito
claro, republicano, democrático: o que é governo hoje
pode ser oposição amanhã e vice-versa.
O que estamos votando ou o que votamos, a resolução dos vetos, o orçamento impositivo beneficia a
oposição hoje? Claro! Quem é oposição hoje pode ser
Governo amanhã, mas a lei é permanente.
A minha preocupação é que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo não pode, por hipótese alguma,
transacionar a autonomia que votou. Votamos a nossa
autonomia; o orçamento impositivo e a última palavra
do Congresso ser o veto são a nossa autonomia.
Você transacionar a autonomia nesse intersticiozinho, por esses valores que eu acabei de colocar, isso
desmerece o Congresso. É isso que me entristece. É
isso que me entristece e que me traz à tribuna nesta
tarde/noite de terça-feira.
Ouço, com muito prazer, a Senadora Lídice da
Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Senador Agripino, eu – apesar de termos
posições diferentes, divergentes em muitos aspectos
– quero concordar com V. Exª no que diz respeito a
esse posicionamento. Eu, na verdade, não vejo, nem
recebo – digamos assim – as emendas ao meu Partido
ou a outros partidos como uma transação. Eu lamento
que essa distribuição de recursos não tenha sido feita
à oposição e lamento porque acho que é um direito da
oposição, já que há emendas dos Srs. Deputados e
Senadores da oposição, então, que também recebam.
Por isso, eu votarei por um orçamento impositivo das
emendas parlamentares. Sei da negociação que está
acontecendo, sei que nós podemos, e talvez até devamos, fazer aqui uma negociação no sentido de garantir
que essas emendas estejam atreladas a determinadas
áreas de saúde, de educação, pelo menos um percentual delas, e que possamos até discutir a possibilidade
de que emenda parlamentar possa servir para custeio,
já que a situação dos nossos prefeitos é uma situação
calamitosa. E principalmente quero me agregar a V.
Exª na reclamação que faz aos vetos. Eu acho que a
existência de muitos vetos sinaliza pouco diálogo, e o
Parlamento tem que ser capaz de produzir leis negociadas com o Governo, para que não haja vetos. Os
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vetos significam que nós falhamos e que o Governo
falhou. Nós falhamos quando não conseguimos ter um
entendimento que possa ser aprovado pelo Governo.
Agora, eu não tenho dúvida de que nós não podemos
aceitar que matérias como a MP 610, anunciada pela
Presidente, anunciada na Bahia, anunciada aqui na
presença do seu Relator, o Senador Eunício, que teve
um trabalho extraordinário, no que diz respeito ao mérito da questão. Se for um veto, por exemplo, aposto a
um assunto estranho à matéria central, tudo bem. Mas,
na matéria central da negociação, da renegociação da
dívida dos produtores rurais, especialmente os produtores rurais nordestinos, com os quais todos nós estamos envolvidos, é um absurdo. É um absurdo, porque
isso desfaz o papel do Poder Legislativo. Senão, não
precisa mais que nós nos debrucemos para debater
com os segmentos que vêm aqui e que modifiquemos
a lei, ou a proposta de lei, ou a proposta de medida
provisória, porque vai dar em vetos. Então, eu quero
parabenizar V. Exª por isso.
(Soa a campainha.)
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB
– BA) – E uma última provocaçãozinha, que V. Exª vai
me permitir e o Presidente também.
(Soa a campainha.)
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – De vez em quando, eu ouço o Senador
Paulo Paim, com toda a sua boa vontade e pureza,
falar que o orçamento impositivo foi uma proposta de
um Senador da Bahia.
(Soa a campainha.)
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Eu quero dizer que, na Bahia, o Parlamento baiano nunca sentiu o cheiro nem a fumaça
de emenda parlamentar. Por isso é que se podia aqui
fazer proposta de emenda impositiva. O orçamento
impositivo na Bahia era a imposição do Governador
sobre ele, e nada além disso. Apenas para... Porque
me dá uma certa agonia, como baiana, ouvir certas
referências que podem ficar cravadas na história deste Parlamento como se fossem parte de uma verdade
histórica de comportamento coerente, porque não traduz isso. Muito obrigada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Eu agradeço o aparte franco, sincero, da Líder
Lídice da Mata, ex-Prefeita de Salvador, e que coloca com muita autenticidade, com muita credibilidade,
a sua opinião. Senadora Lídice da Mata, tudo aquilo
que a gente vota no plano federal, assim como foi na
Constituição, Senadora Lúcia Vânia...
(Interrupção do som.)
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(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Quando votamos a Constituição de 1988, logo
depois, os Estados se adequaram à Constituição. Na
hora em que nós votarmos o orçamento impositivo, não
tenham nenhuma dúvida de que a Bahia, o Rio Grande
do Norte, o Piauí vão se adequar. Vai fazer moda. Só
que tem que fazer moda benfeita.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB
– BA. Fora do microfone.) – Naquele tempo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Tem que fazer moda benfeita. Agora, V. Exª coloca uma coisa com a qual eu preciso concordar por
inteiro: é o republicanismo da distribuição das verbas.
Por que é que o Prefeito de Ilhéus tem o direito de receber emendas, porque ele é eventualmente do Partido dos Trabalhadores, e o Prefeito de Itacaré, vizinho
ali, não tem?
Por que o Prefeito de Salvador não tem e o Prefeito de um Município qualquer, de Camaçari ou de
Dias d’Avila, pode ter? E Salvador não tem e Feira de
Santana não tem?
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Por que não pode ter? Então, esse republicanismo é a pedra de toque daquilo que levou ao Orçamento
Impositivo, a que nós, que somos oposição, já fomos
governo e podemos voltar a ser governo amanhã, e
quem é governo hoje e pode ser oposição, precisamos
nos curvar, a uma coisa que é permanente e republicana, que é a distribuição dos recursos, que não é do
Presidente “a”, nem da Presidente “b”, é da República
Federativa do Brasil e dos brasileiros. Agora, feito com
limpeza, com correção.
Só para terminar, a questão do Fundo de Garantia
vão querer, em vez de acabar com a multa, dizer: não,
acaba 20% agora, depois mais 40%, mais 60%... Vão
mexer com a constitucionalidade. O Fundo de Garantia
é uma contribuição. Pela Constituição, as contribuições
têm destinações específicas claras e ela a encerrou...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Quando essa multa foi criada – e já encerro, Sr.
Presidente –, ela foi criada para fazer uma compensação ao Fundo de Compensações de Variações Sala-
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riais, só isso. Isso já foi coberto, já foi resolvido. Essa
multa já tinha que ter desaparecido há muito tempo,
porque ela gera falta de competitividade do empresariado brasileiro. Ela tem mais é que acabar.
E é em nome da inconstitucionalidade que nós
vamos votar. Só que queremos votar logo, aproveitando
o embalo da independência do Congresso Nacional.
Obrigado a V. Exª pela tolerância do tempo e obrigado aos Senadores pelo aparte que me concederam,
com muita honra.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria. PSDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 39/2013, do Presidente da Comissão Temporária de
Reforma do Código Penal Brasileiro, comunicando o
novo calendário a ser cumprido por aquele Colegiado,
inclusive com a prorrogação do prazo para apresentação de emendas.
A Presidência esclarece ao Plenário que o prazo de oferecimento de emendas já foi aumentado até
o quádruplo, nos termos dos incisos III e XVI, do art.
374 do Regimento Interno.
A Presidência consulta o Plenário se concorda
com a prorrogação do prazo para o emendamento por
mais cinco dias? (Pausa.)
Está aprovada a prorrogação.
Não havendo objeção do Plenário, fica prorrogado
o prazo de emendas e determino que sejam recontados os prazos da referida Comissão.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 039/2013/CT – Reforma Código Penal
Assunto: Requerimento nº 1.034, de 2012, do Senado Federal
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi cumprida a
finalidade de Requerimento nº 1.034, de 2012 (anexo),
com a realização das Audiências Públicas necessárias
à atualização do Código Penal.
Na oportunidade, solicito que a Secretaria-Geral
da Mesa divulgue novo calendário a ser cumprido por
esta Comissão com data específica para reabertura
do prazo para apresentação de emendas, conforme
calendário anexo.
Atenciosamente, – Senador Eunício Oliveira,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria. PSDB – MS) – Com a palavra o eminente
Senador Paulo Paim, por permuta com a Senadora
Angela Portela.
Tem V. Exª o prazo regimental, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Ruben Figueiró, eu tentarei não usar
os 20 minutos, porque eu sei da agonia em que estão
neste momento V. Exª e a Secretaria-Geral da Mesa,
porque, às 19 horas, temos que iniciar uma sessão do
Congresso. Por isso, não usarei os 20 minutos, mas,
no máximo, de 5 a 10 minutos.
Primeiro, registro nos Anais da Casa o artigo que
escrevi com o título “Escolas especiais, direito à escolha”. Neste artigo, Sr. Presidente, eu faço uma série de
argumentações, dizendo que não sou contra a escola
inclusiva, mas entendo que é preciso que as especiais,
em certos casos, sejam mantidas. Por isso, eu defendo
que o projeto que trata do tema mantenha, na íntegra,
o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Lá foi
aprovado o termo “preferencial”.
Este artigo tem o apoio total das APAEs. São
quase 300 APAEs só no Estado do Rio Grande do Sul.
Eu fiz uma audiência pública na segunda-feira,
na qual o Plenário, lotado, da Comissão de Direitos
Humanos foi unânime – todos os convidados – em que

1093

Agosto de 2013

nós temos que valorizar as APAEs e, por isso, respeitar
o trabalho histórico que essa entidade vem fazendo.
Hoje, são mais de 2,5 mil Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAEs) atendendo 250 mil
alunos. Temos também a Pestalozzi, Apada e Feneis.
Sr. Presidente, aqui eu deixo bem clara a minha posição. Sei que a posição da Presidenta Dilma
é semelhante à que estou aqui colocando, e também
a da Ministra Gleisi. Por isso, faço um apelo ao Relator, Senador José Pimentel, que mantenha o relatório
dele sobre o tema exatamente como veio da Câmara,
mantendo a questão preferencial. Já conversei com o
Pimentel. A tendência dele é seguir a orientação da
Ministra Gleisi e também da Presidenta Dilma.
Sr. Presidente, como quero falar por poucos minutos...
Senadora Ana Amélia, eu estou com problema
de tempo. Eu tenho só cinco minutos. De vinte, vou
ficar com cinco.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – É só
para dizer que estou do seu lado e que assino embaixo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado, Senadora.
A segunda questão, Sr. Presidente – dos meus
dez minutos, quero ficar só em cinco –, é sobre a Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
Eu apresentei – e aqui discorro – em torno de 60
emendas nas Comissões. Agradeço aqui à Comissão
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de Direitos Humanos, à Comissão de Educação e à
Comissão de Seguridade Social, porque todas acataram, em parte, as minhas emendas.
Claro que não podiam acatar todas, porque têm
que atender a todos os Senadores, mas as minhas
emendas foram na linha de atender principalmente ao
combate à violência às mulheres, na linha de atender
às pessoas com deficiência, na linha de atender às
pessoas idosas, na linha de atender ao que chamo de
“Quilombos do Amanhã”, criando centros de convivência nos nas comunidades quilombolas, além de outras
emendas, Sr. Presidente, que encaminhei, de aspecto
geral, no campo da saúde, da educação e também do
combate à violência. Encaminhei emendas também
no campo do esporte, do desenvolvimento e estudos
estratégicos, de implantação de espaços integrados
na área da cultura, do esporte e do lazer, da modernização da rede pública, da elevação da escolaridade...
Enfim, foram inúmeras emendas apresentadas, grande parte delas aprovadas, com o que me sinto muito
contemplado.
Parabéns a todos os Relatores.
Considere na íntegra.
Fiz mágica, Sr. Presidente: fiquei em três minutos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre artigo publicado no jornal Zero
Hora: Escolas especiais: direito à escolha.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação que registro aqui na tribuna e peço que entre
nos anais desta Casa, artigo de nossa autoria, ‘Escolas
especiais: direito à escolha’, publicado nesta terça-feira,
dia 20, no jornal Zero Hora, de Porto Alegre. Jornal este
pertencente à Rede Brasil Sul de Comunicação – RBS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diz o texto:...
Em todas as oportunidades que tenho, faço questão de reconhecer o trabalho que diversas entidades e
organizações não governamentais realizam em favor
da educação das pessoas com deficiência.
Sou daqueles que acreditam que, brevemente,
todos os alunos com deficiência terão espaço e acesso em escolas regulares.
Entretanto, obrigá-los a ter como única opção
esse tipo de escola é algo que não condiz com a democracia e a escola cidadã que queremos.
E preciso respeitar o direito das pessoas com
deficiência de escolher “onde” estudar e com “quem”
estudar.
As escolas especiais fazem parte da vida de
muitas pessoas, que por um longo tempo não encon-
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traram acolhimento na escola regular, em que as únicas instituições que recebiam essas pessoas eram as
filantrópicas ou especializadas.
Atualmente, são mais de 2,5 Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) espalhadas
pelo país e elas atendem mais de 250 mil alunos. Há
também as Pestalozzi, Apada, Feneis.
É de parabenizar o ato realizado no início de agosto na capital gaúcha que reuniu pais, alunos, professores de escolas especiais e simpatizantes da causa
que foram às ruas para mostrar toda a sua indignação,
exigindo a manutenção das Apaes.
Esse movimento já está se espalhando pelo Brasil todo. A Comissão de Direitos Humanos do Senado
recentemente realizou uma audiência pública sobre
o assunto.
Pesquisas demonstram que a sociedade não deseja a extinção dessas escolas. Se as escolas especiais ainda são desejadas é, provavelmente, em razão
de que lá as pessoas com deficiência encontram seus
pares, são acolhidas, encontram equipe multidisciplinar,
acessibilidade e professores qualificados.
Exclusão, para mim, é o que está acontecendo
ao retirar a palavra “preferencialmente” da Meta Quatro
do Plano Nacional de Educação.
Isso significa que as pessoas com deficiência e
seus responsáveis não terão mais o direito de escolher
o tipo de escola e deverão “unicamente” ingressar no
ensino regular, que, atualmente, não está preparado
para receber esses alunos.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, proposta de nossa autoria, está prestes a ser aprovado pelo
Congresso Nacional.
A nossa intenção é assegurar a expressão “preferencialmente” no texto do artigo 40, dando opção ao
tipo de escola que a pessoa com deficiência deseja
freqüentar.
Antes de se pretender que as escolas especiais
sejam excluídas, é preciso ter clareza quanto ao lugar
para onde será deslocado o público que hoje é atendido por elas.
Defendo a possibilidade de uma inclusão real,
que ultrapasse o plano da utopia’.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre as emendas apresentadas ao PLDO 2014.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje quero registrar neste plenário a aprovação das emendas
apresentadas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária de 2014 nas comissões do Senado Federal.
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É importante ressaltar que o orçamento público
é formado por três Leis:
– O Plano Plurianual – que planeja as ações para
os próximos quatro anos;
– a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que
estabelece as prioridades e metas para exercício financeiro do ano seguinte;
– e a Lei Orçamentária Anual – LOA, que visa
concretizar os objetivos e metas propostos no Plano
Plurianual.
Os parlamentares têm a prerrogativa legal de
emendar os três projetos de lei orçamentárias de forma a atuar diretamente na promoção e efetivação das
políticas públicas.
Considero, de extrema importância a oportunidade de a população participar e decidir ativamente
as políticas públicas, e resgatar a democracia direta
participativa.
Dentro deste contexto defendo o orçamento participativo em todas as esferas: publica federal, estadual
e municipal e, também, nas relações privadas.
Para assegurar a eficácia e a efetividade dos
direitos fundamentais, bem como a participação mais
ativa da população, o agente público deve construir
diretamente com a população agendas de discussão
acerca dos investimentos públicos.
Tais construções deverão se transformar, posteriormente, em propostas orçamentárias.
Nesse sentido tramita aqui no Senado Federal a
PEC 23/2005 de minha autoria. Que legitima a partição popular no Orçamento.
Entendo que a ação Legislativa acaba angariando
maior legitimidade com a participação popular na elaboração dos orçamentos, tendo em vista que, acatando
a opinião pública, o legislativo adquire a confiança popular e maior credibilidade em seus agentes políticos.
Por este motivo muitos dos meus projetos de lei
e de emendas apresentadas ao orçamento são oriundas da participação do cidadão, de idéias construídas
com os movimentos sociais.
O alargamento desses espaços alternativos para
debates, bem como o incentivo das informações fornecidas pelos meios de comunicação em massa são
relevantes para uma mudança de paradigma em relação à participação social na fiscalização dos recursos públicos.
Nesta semana tivemos a oportunidade de apresentar emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014.
A LDQ, como é comumente denominada, traça
as diretrizes para o orçamento anual e trata de vários
outros temas, como alterações tributárias, gastos com
pessoal, política fiscal e transferências da União.
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Apresentei emendas às comissões do Senado
Federal, à bancada gaúcha e individualmente, direto
à Comissão Mista de Orçamento.
Quero listar aqui as emendas chamadas de emendas de texto, que apresentei na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa e na Comissão de
Assuntos Sociais, nas quais sou membro.
Vou iniciar pela mais importante delas e de extrema relevância social, que é a previsão de reajuste real
para os aposentados e pensionistas. A sua aprovação
ratifica o compromisso dos membros do parlamento
federal com os nossos idosos.
Está emenda foi aprovada apenas na Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Apresentamos também a proposta que objetiva
assegurar como prioridade o aumento real aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social para os
valores acima de 1 (um) salário mínimo equivalente ao
reajuste inflacionário, nos termos do art. 41-A da lei
8.213, acrescido da variação do crescimento da remuneração dos empregados conforme sistema de contas
nacionais divulgado pelo IBGE, apurado pela aplicação da média do percentual dos dois anos anteriores.
Está foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa -CDH.
Outro assunto relevante é a não limitação de
empenho e movimentação financeira, das despesas
decorrentes de iniciativas parlamentares individuais.
Aprovei esta emenda na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa -CDH com o apoio
dos demais membros, bem como outras propostas com
o objetivo de aprimorar o texto da lei e empregar maior
eficácia a execução orçamentária.
Srªs e Srs. Senadores, quero salientar ainda que
o PLDO 2014 encaminhado pelo Governo não contemplou o anexo de metas e prioridades, o mesmo ocorreu
no exercício anterior.
Entendendo que as minorias sociais devem ser
priorizadas nas metas do Governo para o próximo orçamento e por isso propus uma emenda de modo a
acrescentá-las ao texto do referido artigo.
No art. 4º, as metas e prioridades correspondem
às ações do Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC e ao Plano Brasil Sem Miséria – PBSM, sendo
que acrescentei a redução das desigualdades de gênero, étnico-raciais e idosos das as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei
Orçamentária de 2014.
A emenda foi aprovada na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.
Tendo em vista a relevância de avançarmos nas
temáticas sociais tenho tomado por hábito apresentar
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anualmente emendas, que tem por objetivo influenciar
diretamente na vida do cidadão.
Nesse sentido propus na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa -CDH, as seguintes ações/metas:
– Apoio a iniciativas para a promoção da igualdade racial;
– Fortalecimento institucional das organizações
representativas das comunidades quilombolas e de
outras comunidades tradicionais;
– Apoio a iniciativas de prevenção à violência
contra as mulheres;
– Apoio a centros de referência em direitos humanos;
Srªs e Srs. Senadores, das 04 (quatro) emendas de ações/metas que apresentei tivemos 02(duas)
aprovadas, foram elas;
– Apoio a centros de referência em direitos humanos;
– Apoio a iniciativas para a promoção da igualdade racial.
Entendendo a pertinência das políticas públicas
para atendimento da população, também priorizei na
Comissão de Assuntos Sociais as seguintes ações/
metas:
– Fiscalização para erradicação do trabalho escravo;
– Implementação de políticas de atenção á saúde
da pessoa com deficiência;
– Fomento à educação em saúde voltada para o
saneamento ambiental;
– Implementação de políticas de atenção à saúde da pessoa idosa;
Destas 04 (quatro) ações/metas apresentadas,
02 (duas) foram aprovadas:
– Fiscalização para erradicação do trabalho escravo;
– Implementação de políticas de atenção à saúde
da pessoa com deficiência;
Srªs e Srs. Senadores, acredito que uma das
políticas mais importantes para o Brasil e para qualquer sociedade, é o investimento na educação. Neste
sentido eu não poderia deixar de apresentar minhas
prioridades nesta área, seguem elas:
– Apoio ao desenvolvimento da educação básica
nas comunidades do campo, indígenas, tradicionais,
remanescentes de quilombo e das temáticas de cidadania, direitos humanos, meio ambiente e políticas de
inclusão dos alunos com deficiência;
– Proteção e promoção das comunidades quilombolas e de terreiros;
– Fomento a projetos da cultura afro-brasileira;
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– Promoção, valorização e fortalecimento das
culturas populares e tradicionais;
– Preservação do patrimônio cultural;
– Fomento à difusão e pesquisas sobre cultura
e patrimônio afro-brasileiro;
– Implantação e modernização de infraestrutura
para esporte educacional, recreativo e de lazer;
– Desenvolvimento de estudos estratégicos para
os Biomas Brasileiros;
– Implantação de espaços integrados de esporte,
cultura, lazer e serviços públicos -praças dos esportes
e da cultura;
– Modernização da rede pública não federal de
educação profissional e tecnológica;
– Elevação da escolaridade e qualificação profissional do jovem urbano e rural;
– Apoio à alfabetização e à educação de jovens
e adultos;
– Implantação de equipamentos culturais da cultura afro-brasileira;
– Fortalecimento de espaços e pontos de cultura e
desenvolvimento e estímulo a redes e circuitos culturais;
Diante as 14 (quatorze) emendas apresentadas,
foi aprovada apenas 01 (uma), sendo a ação/meta de
implantação e modernização de infraestrutura para
esporte educacional, recreativo e de lazer.
Meus amigos e minhas amigas, apresentei diretamente para a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO as ações/metas:
– Apoio a entidades de ensino superior não federais;
– Fortalecimento institucional das organizações
representativas das comunidades quilombolas e de
outras comunidades tradicionais;
E mais 15 (quinze) emendas de texto, que contemplam:
Políticas públicas para as mulheres;
– O reajuste real para os aposentados;
– A não limitação de empenho para iniciativas
parlamentares individuais;
– A inclusão de prioridade para redução das desigualdades de gênero, étnico racial e idosos no art.4°
do projeto de lei de diretrizes orçamentárias;
Srªs e Srs.Senadores, apresentei 47 (quarenta
e sete) emendas nas comissões do Senado Federal.
Foram aprovadas: 06 (seis) na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 2 (duas) na
Comissão de Assuntos Sociais e 01 (uma) na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Aguardamos a deliberação da Comissão Mista
de Orçamento e do plenário do Congresso Nacional
nas próximas semanas.
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Por fim, vale ressaltar que até a Constituição de
1938 o legislativo apenas homologava o orçamento
público elaborado pelo Poder Executivo.
A atual ordem constitucional permite aos deputados e senadores a proposição de alterações no texto da lei, em programas e projetos apresentados pelo
Poder Executivo.
Esta é uma prerrogativa nossa, que devemos
exercer em sua plenitude.
Encerrando esta fala, peço ao relator geral, senador Danilo Fortes, para que olhe com atenção para
essas propostas, que não são minhas, mas dos movimentos sociais que represento.
Especialmente à emenda que propõe ganho real
aos aposentados e pensionistas com benefícios acima do salário mínimo, pela justiça social que traz em
seu bojo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Rubem Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, Senador
Paulo Paim, pela utilização racional do tempo, permitindo ao eminente Senador Inácio Arruda que também
fale agora pela Liderança do seu Partido.
Eu gostaria que V. Exª tivesse o mesmo gesto do
Senador Paulo Paim.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Com certeza, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar a Presidência do Senador
Ruben Figueiró, homem do Mato Grosso do Sul, do
Pantanal, portanto do Brasil e da América do Sul.
Colegas Senadores e Senadoras, quero fazer
um registro que considero muito importante. No final
da tarde de ontem, estive com o Presidente do Banco
do Nordeste, Sr. Ary Joel, com o Diretor Stélio e a assessoria do nosso Presidente do Banco do Nordeste.
Ele me comunicou e pediu que eu comunicasse a esta
Casa que instituiu uma força-tarefa para fazer cumprir
uma determinação legal oriunda da Medida Provisória
nº 610, que agora é lei, que trata da dívida dos pequenos produtores rurais especialmente do Nordeste
brasileiro. Esses pequenos produtores estavam sendo
executados especialmente pelo Banco do Nordeste,
mas também por outras instituições financeiras, por
pequenas dívidas que se avolumaram, dívidas que
vieram, algumas, de 1994, que vão completar 20 anos,
e que vinham rolando no tempo gigantesco, porque 20
anos não é um prazo curto. Essa dívida, que era, às
vezes, de R$20 mil, R$30 mil, transformou-se numa
dívida quase milionária e impagável para esses pequenos produtores.
Então, o Presidente do Banco instituiu uma força-tarefa que está fazendo uma busca ativa dos deve-
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dores para saber onde está o devedor do Banco do
Nordeste para dizer a ele que foi aberto um espaço
especial para que ele possa pagar a sua dívida sem
juros, sem correção, em condições adequadas, para
que ele possa pagar o mínimo do mínimo em relação
a essa dívida e ainda possa acessar os créditos que
permitirão ao Nordeste sair da dificuldade em que se
encontra face à seca que assolou e ainda assola a
nossa Região há quase três anos seguidos.
Então, é uma estiagem muitíssimo prolongada, que causa grande prejuízo aos nossos pequenos
produtores, seja na produção agrícola, seja na nossa
produção bovina, de caprinos, de ovinos. Então, nosso
rebanho e as aves ficam muito prejudicados. Então, é
um impacto na economia da nossa Região, que gera
inflação no País, que ajuda a contaminar a inflação,
por um episódio climático que afeta nove Estados do
Nordeste e uma parte de Minas Gerais, estendendo-se, às vezes, até o Espírito Santo.
Portanto, Sr. Presidente, o Presidente do nosso
Banco do Nordeste, Ary Joel, com sua diretoria, instituiu essa força-tarefa que tem o objetivo de cuidar de
150 mil processos. Não é pouca coisa! São 150 mil
processos que estão sendo examinados pelo Presidente do Banco do Nordeste e sua equipe, para que
nenhum agricultor seja prejudicado.
Ele diz que o Senador da República que souber
de alguém que esteja sendo executado pelo Banco
do Nordeste no Rio Grande do Norte, no Ceará, na
Paraíba, no Piauí, no Maranhão, em Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, lá nos sertões das
Minas Gerais e também do Espírito Santo, área de
abrangência do Banco do Nordeste, pode comunicar
ao Presidente do Banco, pode dizer para ele, porque
ele quer tratar exatamente desse episódio para que
possamos ajudar a resolver.
Acho que essa medida é muito importante, que
ajuda a compreender o papel de um banco de desenvolvimento. Acho que o Presidente Ary Joel, corretamente, atendendo aos preceitos da legislação que
aprovamos, instituiu uma força-tarefa capaz de buscar,
nos rincões do Nordeste brasileiro, aquele pequeno
proprietário que ficou endividado. E aquele pequeno
proprietário que está endividado não precisa esperar
pelo Senador, pelo Deputado Federal, pelo Deputado Estadual, pelo Prefeito, pelo Governador ou pelo
Vereador. Ele pode ir direto aos agentes do Banco do
Nordeste, que estão espalhados aos milhares pelo Nordeste brasileiro, e dizer que é um devedor e que quer
resolver o seu problema com o Banco do Nordeste e
será plenamente atendido.
Portanto, considero importante registrar que uma
instituição pública, cumprindo o preceito legal, busca
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aqueles que devem ser atendidos por uma medida
provisória que nós aperfeiçoamos aqui na nossa Casa.
Um abraço e muito obrigado, para atender ao
apelo de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Muito grato a V. Exª, Senador
Inácio Arruda, pela compreensão, dando oportunidade
ao Senador Sérgio Souza de proferir o seu discurso.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, eu gostaria de
agradecer a todos os meus colegas pela possibilidade
de utilizar da palavra na tribuna do Senado, porque,
daqui a instantes, vamos ter uma sessão do Congresso Nacional que derruba a sessão do Senado Federal
Boa noite a todos que nos assistem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado, às Srªs e
aos Srs. Senadores e aos funcionários desta Casa.
Volto à tribuna do Senado Federal, Sr. Presidente,
para abordar, mais uma vez, a importância do controle
das nossas fronteiras.
Como representante do Estado brasileiro que
possui a área de fronteira mais populosa, o Paraná,
onde se encontra a Tríplice Fronteira, que reúne Brasil,
Argentina e Paraguai, tenho a exata noção do quanto
tem sido prejudicial para a sociedade brasileira a ausência de controle adequado em nossas fronteiras.
Na semana passada, discursei sobre os males
do contrabando e do descaminho para a economia
nacional e defendi a aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 62, de 2012, que pretende agravar as penas para esses dois tipos de crime. Inclusive, requeiro
a compreensão dos meus pares para que possamos
desapensar esse projeto de lei do Código Penal que
tramita aqui, no Senado Federal, porque já foi aprovado na Câmara, para que possamos também aprová-lo
no Senado e para que ele seja sancionado o mais rapidamente possível, a fim de que entre em vigor uma
lei que confira mais rigor aos crimes de contrabando
e descaminho
Hoje, Sr. Presidente, volto à tribuna para abordar
a questão do ponto de vista da defesa nacional. Sendo
assim, eu não poderia deixar de abordar o principal
programa do Exército Brasileiro, que é o Sistema de
Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o Sisfron.
O Sisfron foi concebido com o propósito de fortalecer a presença do Estado na faixa de fronteira terrestre, incrementando a capacidade do Exército Brasileiro de monitorar as áreas de interesse, garantindo,
Sr. Presidente, o fluxo de dados, produzir informações
confiáveis e oportunas para a tomada de decisões, bem
como responder prontamente a ameaças externas ou
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delitos transfronteiriços, em operações isoladas, conjuntas ou até mesmo interagências.
Os meios do Sisfron, Sr. Presidente, serão desdobrados ao longo dos 16.886 quilômetros de extensão
da faixa de fronteira terrestre brasileira, cobrindo áreas
geográficas dos Comandos Militares da Amazônia, do
Oeste e do Sul do Brasil.
Atualmente, o Projeto Piloto, Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró, foi iniciado na região da 4ª Brigada
de Cavalaria Mecanizada, sediada em Dourados, Mato
Grosso do Sul, Estado de V. Exª. Os dados coletados
por meio dos recursos de sensoriamento do Sistema
serão armazenados, organizados e processados pelo
Subsistema de Apoio à Decisão e transmitidos e disseminados ao longo da cadeia de comando e controle.
O Sisfron tem seu respaldo legal na Lei Complementar nº 97, que estabelece a prerrogativa para ações
subsidiárias, com atuação preventiva e repressiva, Sr.
Presidente, com poder de polícia, as quais são permitidas somente na faixa de fronteira terrestre, em ações
contra delitos transfronteiriços e ambientais
A necessidade imediata e estratégica do Sisfron
sustenta-se em uma sólida linha de argumentação que
demonstra o custo que o Estado brasileiro incorre por
decorrência direta da ausência do Estado nas fronteiras terrestres, cuja porosidade torna-se meio de cultura
para uma variedade de delitos transfronteiriços com
consequências diretas em todo o território nacional,
o que acontece no Estado de V. Exª, Mato Grosso do
Sul, tendo, portanto, uma aplicabilidade não somente
num contexto de Defesa da Soberania Nacional, mas
também no enfrentamento de ameaças irregulares,
como o combate ao crime organizado, estas sim, sabidamente presente nas fronteiras sul-americanas.
Estudos das Nações Unidas apontam a América
Latina e Caribe como a região do mundo com maiores
taxas de violência suportadas por dados da Organização Mundial de Saúde, da UN-CTS e da Interpol.
Sr. Presidente, essa mesma fonte reporta a forte
correlação existente entre as altas taxas de violência e
o tráfico de drogas na região. O Relatório do Escritório
das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC), publicado em 26 de junho de 2013, reporta a significativa
porção das drogas originárias da região fronteiriça que
nutrem o narcotráfico brasileiro, como consequência da
porosidade das fronteiras terrestres, resultado direto de
ausência da capacidade do Estado em exercer monitoramento e controle contínuo e permanente de áreas
de interesse do Território nacional, particularmente da
faixa de fronteira terrestre.
Este mesmo relatório aponta o Brasil como um
importante entreposto, ponto de trânsito para tráfico
internacional de cocaína, principalmente para Euro-
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pa e África Ocidental, sendo que o Brasil encabeça
a lista como origem de cocaína e crack apreendidos
no mundo, à frente de Colômbia, Bolívia e Peru, que
produzem 100% da folha de coca mundial.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Senador Sérgio Souza, infelizmente, terei de encerrar a sessão porque haverá, agora, convocação para sessão do Congresso Nacional.
V. Exª terá um minuto para concluir o seu pronunciamento.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Só para adiantar o pronunciamento – e requeiro,
desde já, que seja dado como lido o meu pronunciamento –, para finalizar, espero que o povo brasileiro
possa desfrutar de um avanço no sistema de controle
das nossas fronteiras, que é a instalação do Sisfron,
esse sistema que vai controlar os mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres que temos no Brasil.
Então, eu peço, inclusive, o apoio...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-PR) – ... para que nós possamos avançar ainda mais
nas questões de controle das nossas fronteiras, a fim
de diminuirmos o contrabando e o tráfico de drogas
e armas. É pelas nossas fronteiras que entra a maior
parte desses produtos ilegais, notadamente por esses pontos de maior porosidade onde ainda não há o
controle por parte das autoridades brasileiras, em especial por parte das Forças Armadas, que dependem
da implantação do Sisfron.
Peço, pois, o apoio de todos os colegas a esse
importante sistema de controle das nossas fronteiras.
Solicito a V. Exª, Sr. Presidente, que seja dado
como lido na íntegra o meu pronunciamento.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna do Senado para abordar mais uma vez a importância no controle das nossas fronteiras.
Como representante do Estado brasileiro que
possui a área mais populosa de fronteira, o Paraná,
onde se encontra a Tríplice Fronteira que reúne Brasil,
Argentina e Paraguai, tenho a exata noção do quanto
tem sido prejudicial para a sociedade brasileira a ausência de controle adequado em nossas fronteiras.
Na semana passada discursei sobre os males
do contrabando e do descaminho para a economia
nacional e defendi a aprovação do Projeto de Lei da
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Câmara n° 62, de 2012, que pretende agravar as penas para estes dois tipos criminais.
Hoje, volto à tribuna para abordar a questão do
ponto de vista da Defesa Nacional. E sendo assim,
não poderia deixar de abordar o principal programa
do Exército Brasileiro o Sistema de Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON.
O SISFRON foi concebido com propósito de fortalecer a presença do Estado na faixa de fronteira
terrestre, incrementando a capacidade do Exército
Brasileiro de monitorar as áreas de interesse, garantindo o fluxo de dados, produzir informações confiáveis
e oportunas para a tomada de decisões, bem como
responder prontamente a ameaças externas ou delitos
transfronteiriços, em operações isoladas, conjuntas ou
interagências.
Os meios do SISFRON serão desdobrados ao
longo dos 16.886 quilômetros de extensão da faixa de
fronteira terrestre brasileira, cobrindo áreas geográficas dos Comandos Militares da Amazônia (CMA), do
Oeste (CMO) e do Sul (CMS).
Atualmente, o Projeto Piloto foi iniciado na região
da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em
Dourados, MS. Os dados coletados por meio dos recursos de sensoriamento do Sistema serão armazenados, organizados e processados pelo Subsistema
de Apoio a Decisão e transmitidos e disseminados ao
longo da cadeia de comando e controle.
O SISFRON tem seu respaldo legal na Lei Complementar 97 que estabelece a prerrogativa para ações
subsidiárias, com atuação preventiva e repressiva, com
poder de polícia, as quais são permitidas somente na
faixa de fronteira terrestre, em ações contra delitos
transfronteiriços e ambientais
A necessidade imediata e estratégica do SISFRON sustenta-se em uma sólida linha de argumentação que demonstra o custo que o Estado Brasileiro
incorre por decorrência direta da ausência do Estado
nas fronteiras terrestres, cuja porosidade torna-se meio
de cultura para uma variedade de delitos transfronteiriços com conseqüências diretas em todo o território
nacional.
Tendo, portanto, uma aplicabilidade não somente num contexto de Defesa da Soberania Nacional,
mas também no enfrentamento de ameaças irregulares, como o combate ao crime organizado, estas sim,
sabidamente presente nas fronteiras sulamericanas.
Estudos das Nações Unidas apontam a América
Latina e Caribe como a região do mundo com maiores
taxas de violência, suportados por dados da Organização Mundial de Saúde, da UN-CTS e da Interpol.
Essa mesma fonte reporta a forte correlação
existente entre as altas taxas de violência e o tráfico
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de drogas na região. O Relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC), publicado
em 26 de junho de 2013, reporta a significativa porção
das drogas originárias da região fronteiriça que nutrem
o narcotráfico brasileiro, como conseqüência da porosidade das fronteiras terrestres, resultado direto de
ausência da capacidade do Estado em exercer monitoramento e controle contínuo e permanente de áreas
de interesse do Território Nacional, particularmente da
faixa de fronteira terrestre.
Este mesmo relatório aponta o Brasil como um
importante entreposto, ponto de transito, para tráfico
internacional de cocaína, principalmente para Europa e África Ocidental, sendo que o Brasil encabeça
a lista como origem de cocaína e crack apreendidas
no mundo, à frente de Colômbia, Bolívia e Peru, que
produzem 100% da folha de coca mundial.
Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) concluíram, em 2007, o estudo
Análise dos custos e conseqüências da violência no
Brasil, que apurou o custo da violência no Brasil sendo
equivalente a 5,09% do PIB. Segundo dados do IBGE,
o PIB do Brasil em 2012 foi de R$ 4,403 trilhões, dessa forma, infere-se que o custo da violência no Brasil
em 2012, calculado como 5,09% do PIB, foi de R$
224,11 bilhões.
Dados do Departamento Penitenciário Nacional
do Ministério da Justiça, de 2009, apontam que 22%
da população carcerária foram condenados por entorpecentes. Pode-se então, de forma conservativa,
inferir que 22% seria um delimitador inferior concreto
da porção da violência relativa ao narcotráfico. Diante
desses fatos, conclui-se que o custo mínimo anual da
violência, decorrente somente do narcotráfico em 2012,
pode ser considerado como R$ 49,3 bilhões.
Com um custo estimado em R$10 bilhões, e um
prazo de implantação de 10 anos, a efetividade mínima do SISFRON seria (R$10 bilhões/R$493 bilhões
em 10 anos) 2,02% para que seus investimentos fossem compensados somente pela repressão mínima
do narcotráfico decorrente de sua implementação,
desconsiderando-se todas as demais externalidades
positivas de sua implantação e as premissas conservadoras adotadas de não crescimento do PIB no período.
Diante destes fatos, fica evidente, que o projeto
SISFRON não tem como premissa uma necessidade
de atendimento a uma hipótese de emprego das Forças Armadas em situações hipotéticas de anormalidade institucional, mas sim, ao enfrentamento imediato
a problemas nacionais existentes e permanentes, que
afetam diretamente as condições de desenvolvimento
econômico e social da região de fronteira.
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Conforme relatado no Relatório Anual da avaliação do Plano Mais Brasil (Plano Plurianual -2012-2015),
o arranjo de gestão e pactuações mais relevantes foi
o contrato com empresa integradora para o desenvolvimento, integração e implantação dos meios de Sensoriamento e Apoio à Decisão do SISFRON, no âmbito
do Projeto Piloto, sob responsabilidade do Consórcio
TEPRO, composto pelas empresas SAVIS e Orbisat,
ambas do grupo Embraer.
O contrato vem sendo cumprido conforme cronograma contratual, sob rigoroso acompanhamento do
Exército Brasileiro. Sob égide das orientações Constitucionais e da Lei Complementar 97, o SISFRON é
cumprido com total dedicação à permanente eficiência
operacional e procura da autonomia nacional crescente, bem como com máxima proteção no transito dos
dados e informações do Sisfron.
Sua base de fornecedores conta com um índice de
Conteúdo Nacional de 75%, sendo que a porção importada diz respeito a equipamentos que não encontram
similares nacionais, mas, mesmo assim, contemplam
singular pacote de compensação comercial prevendo
tanto produção como desenvolvimentos inéditos de
equipamentos e sistemas em solo nacional.
Srªs e Srs. Senadores, congratulo-me, portanto,
com o Governo Federal e com o Exército brasileiro
pela decisão absolutamente acertada de implementar
o SISFRON. Trata-se de investimento no setor de defesa nacional com repercussões imediatas na violência
urbana em todo país. E sendo, assim urge que as medidas necessárias para sua implementação imediata
sejam postas em prática.
Aliás, é importante registrar que nesta primeira
fase piloto, já está prevista uma Organização Militar
no estado do Paraná, a 15ª Companhia de Infantaria
Motorizada de Guaíra.
Tenho ciência de que o consórcio responsável
pelo SISFRON submeteu ao IBAMA à Análise de Licenciamento do Estudo Ambiental da implantação do
SISFRON, protocolado junto àquele órgão em 10 de
julho de 2013, sob número 02001.012593/2013-03, e
entendo que diante da importância do assunto o IBAMA
deveria dar atenção total a este processo para concluí-lo com a agilidade que requer a sociedade brasileira,
tão ávida por maior segurança no seu dia a dia.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, encaminhei hoje
ofício ao Presidente do IBAMA, Sr Volney Zanardi Júnior, requerendo exatamente sua atenção para o referido processo.
Espero que o quanto o povo brasileiro possa desfrutar de um avançado sistema de controle de nossas
fronteiras, o que seguramente repercutirá de forma
significativa nos índices de criminalidade em todo país.
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Era o que tinha a dizer!
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB-MS) – V. Exª será atendido nos termos
regimentais.
Eu gostaria de pedir escusas à nobre Senadora
Lídice da Mata, uma vez que teremos que encerrar a
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sessão, em virtude da convocação para a sessão conjunta do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB-MS) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB-MS) – Os pareceres que acabam de ser
lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB-MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
915, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
que conclui pela prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado nº 329, de 2007-Complementar.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB-MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº
233, de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 359, de 2012 (tramita em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 364, de 2012).
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 233/13 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de agosto de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 01, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nº 1-MMA/CCJ e nº
2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 359, de 2012,
que “Dispõe sobre a remarcação, o cancelamento e o
reembolso de passagem aérea”, de autoria do Senador Vital do Rêgo, e pela prejudicialidade do Projeto
de Lei do Senado nº 364, de 2012, que “Altera a Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro
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de Aeronáutica), para disciplinar a comercialização
dos serviços de transporte aéreo de passageiros”, de
autoria do Senador Ivo Cassol.
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 (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB-MS) – Com referência ao Ofício nº 233,
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 359, de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno
(tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 364, de 2012).
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB-MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº
234, de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a deliberação
pela declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei
do Senado nº 264, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 234/13-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de agosto de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 264,
de 2011, que “Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para dispor

1164

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sobre a assistência devida aos passageiros em caso de
atraso de vôo”, de autoria do Senador Humberto Costa.
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 (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB-MS) – Com referência ao Ofício nº 234,
de 2013, a matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada,
nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, a cidade de Teresina, capital de meu Estado, o Piauí, chegou, no dia 16 de agosto
passado, ao seu centésimo sexagésimo primeiro ano
de existência. Fruto da ousadia de um homem, é o primeiro exemplo de cidade brasileira planejada para ser
uma capital. Uma capital aliás, que desafiou a lógica de
situar-se no litoral, uma cidade do interior do Brasil. Na
verdade, representa um marco inaugural da visão de que
o crescimento econômico não pode nem deve se restringir a um naco do país. E Teresina é o exemplo de que o
destino de uma cidade pode ser pensado e construído.
Qual o destino de uma cidade? Poderíamos dizer
que é ser grande. Mas quero dizer que a grandeza se
medida apenas por tamanhos de território e população nem sempre é uma boa medida. Então, o destino
das cidades é serem ricas. Muito bem, é bom que uma
cidade seja rica, mas riqueza medida somente como
acumulação de bens materiais não é também o melhor
dos destinos. Então, qual o destino de uma cidade?
É ser um lugar bom para as pessoas morarem. Este
é o verdadeiro sentido da existência de uma cidade.
É assim que penso a minha querida Teresina,
capital do meu Estado do Piauí, cidade onde cresci,
que vi crescer e que me acolheu desde sempre. A cidade é um ponto de vida, um lugar feito por pessoas,
onde cabem as alegrias e as vitórias, as tristezas e os
reveses. Faz-se uma cidade de gente, sobretudo, e é
dessa matéria-prima humana que se constrói aquela
grandeza de que falei no começo.
Srªs e Srs. Senadores, a cidade é, sim, um espaço
para comportar gente. Porém, não deve apenas ser lugar
de moradia e de trabalho. Deve ser um lugar para se buscar
a felicidade, seja pela conquista do amor e das amizades,
seja pelas conquistas materiais com muito suor derramado.
A Teresina que reside em mim é essa cidade em
que mais de 830 mil pessoas compartilham o mesmo
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espaço, trabalham, fazem mover uma formidável máquina urbana. É uma cidade com milhares de micro,
pequenas e médias empresas; com gente que mesmo
sem ter emprego está sempre trabalhando e suando
a camisa para fazer a vida e dar sua parcela de contribuição para construir uma cidade melhor.
A cidade que no dia 16 de agosto de 2013 completou 161 anos ainda reflete muito da ousadia de seu
fundador, Antônio Saraiva. Desafia a lógica do Brasil
que está no litoral de costas para o interior, posto que é
uma cidade do interior, com muito orgulho, aliás. Brava
instalada na Chapada do Corisco, à margem direita do
Parnaíba, banhada pelo rio Poti. E jovem perto de todas as demais capitais nordestinas e faz-se moderna
pela vontade e trabalho de sua gente.
A essa cidade muito devo. Hoje, portanto, é dia de
agradecer pelo muito que sou. Sei que nem todo o trabalho que eu fizer será suficiente para fazer retornar a
graça que ela me deu. No entanto, estou aqui, disposto
a trabalhar para que Teresina receba de mim o agradecimento em forma de mais investimentos públicos
que a tornem melhor, que a preparem para o futuro.
É o meu dever, como de todos os 830 mil teresinenses, zelar para que o futuro seja melhor que o
presente, porque, como já dito, a cidade é lugar para
a concretização de sonhos, para a busca da felicidade.
E como buscar essa felicidade, como concretizar
sonhos, como fazer da cidade espaço para uma vida
mais saudável? Com o esforço comum que deve se
traduzir em investimentos em melhor transporte público, em mais espaços de lazer saudável para jovens,
crianças e idosos, em mais obras que proporcionem o
surgimento de empreendimentos que gerem emprego,
renda e negócios em série.
O destino da cidade para os próximos anos é, a
meu ver, um desafio a ser vencido desde agora e sempre,
Exige trabalho, atitude, vontade de vencer obstáculos,
de construir as alternativas para superar as dificuldades – que sempre serão muitas, porém jamais podem
ser maior do que nossa vontade de seguir em frente.
Olhar para frente, planejar o futuro e perceber o que
pode e deve ser feito em favor da cidade parece ser a
missão a ser abraçada por todos. De minha parte, todos
os dias, estarei ombreado com tantos quantos quiserem
fazer de Teresina uma cidade melhor. Muito obrigado!
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs
e Srs. Senadores, nobres colegas, rugas acentuadas
no corpo, cabelos grisalhos, óculos no rosto e mãos
trêmulas não podem, em hipótese alguma, ser impeditivos para o aperfeiçoamento técnico e intelectual de
um cidadão ou uma cidadã.

AGOSTO DE 2013

55560 Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Um substitutivo que expressa este entendimento, deverá chegar, brevemente, à Câmara dos Deputados para
ser submetido à análise. Refiro-me, senhores senadores
e senadoras, ao substitutivo do senador Paulo Paim (PT-RS) a projeto do senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
que foi aprovado hoje (20), pela Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (CE), do Senado, em decisão terminativa.
O substitutivo do meu companheiro de partido,
Paulo Paim (PT-RS), estabelece que instituições públicas de educação superior deverão oferecer cursos
permanentes de extensão para pessoas idosas.
O texto aprovado na CE altera o Estatuto do Idoso
(Lei 10.741/2003), de modo a tornar permanentes os
cursos e programas de extensão oferecidos à terceira
idade, em universidades, faculdades, centros universitários e, inclusive, nos institutos de ciência e tecnologia.
No ato de aprovação do substitutivo, nos referimos às instituições de ensino que são mantidas com
recursos da União, de estados ou de municípios.
A aprovação do texto tem amparo no Estatuto
do Idoso (Lei n° 10.741, de 2003), que determina em
seu artigo 2º que:
“O idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e
social, em condições de liberdade e dignidade.”
O artigo 3º do Estatuto do Idoso estabelece,
também, ser obrigação não apenas da família, da
comunidade e da sociedade, mas, também, do Poder Público, assegurar às pessoas da terceira idade,
o direito à educação, bem como a outros benefícios,
que são constitucionalmente assegurados aos demais
segmentos da população brasileira.
Diante das atuais demandas dos idosos, os parlamentares entenderam ser crucial a abrangência do apoio
do poder público para a criação de universidade aberta
para as pessoas idosas e o incentivo para publicação de
livros e periódicos destinados a esse segmento.
Com este entendimento, tanto o autor do substitutivo como o seu relator ponderaram que o ativismo
dos idosos vem crescendo de forma constante na sociedade e no mercado de trabalho.
Este fenômeno social, econômico e cultural, que
verificamos nos tempos atuais, nos impele a formularmos e aprovarmos propostas aqui apresentada, que
se voltam à ampliação das ofertas de qualificação e
especialização profissional dos nossos idosos.
O Brasil que chegou a 195,2 milhões de habitantes
em 2011, conforme dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad), divulgados pelo Instituto
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem, atualmente, mais de 23 milhões de brasileiros com mais
de 65 anos, o que equivale a 10% da população total.
Precisamos, portanto, entender que estes cidadãos
e cidadãs, que passaram parte de suas vidas produtivas contribuindo para a produção e a riqueza do país,
não podem ser tratados como pessoas improdutivas.
É lícito que, ao chegar na terceira idade, estas
pessoas sejam estimuladas a aperfeiçoar seu conhecimento teórico e sua capacidade técnica. É necessário
pregarmos em casa, nas escolas, na rua que chegar à
terceira idade em um privilégio do ser humano.
Era o que tinha a dizer hoje. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB-MS) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14h, com a Ordem do
Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 46, DE 2013
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 911, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2013 (nº
2.729/2011, na Casa de origem, do Deputado
Mendonça Filho), que dispõe sobre a redução
a 0% (zero por cento) das alíquotas das Con-
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tribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes sobre as receitas decorrentes da
atividade de transporte municipal local.
Pendente de pareceres das Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Ecônomicos.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, 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 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. (Paraná)
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 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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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Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última 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.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quinta e última 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
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Transitórias para vincular a duração dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre
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prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
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Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador
Renato Casagrande, que acrescenta o inciso XXIII
ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
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11
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a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).
Pareceres favoráveis sob nºs 157 e 158, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena,
com voto vencido do Senador Pedro Taques;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Cícero Lucena.
12
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
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de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
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Pareceres favoráveis, sob nºs 715 e 716, de
2013, das Comissões de Relações Exteriores
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Cyro Miranda; e Diretora, Relator: Senador
Flexa Ribeiro.
14
REQUERIMENTO
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de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
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para pagamento de serviços educacionais).
15
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2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
16
REQUERIMENTO
Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
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nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB-MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 1 minuto.)
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